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له ا  ىدنا رسول الله محمد و عليس ىسلام علالان الحمد لله والصلاة و
 ن.يو اصحابه اجمع
ي تخصص فقه برادر نامه دورهانيد، پايکه در دست دار يارساله

د برد که يخواه يباشد. از مطالعه ا ن پيم يمحمداسلام نصرت يتمف يگرام
ات، يکرده است و با ا  يبرده تلاش فراوانمطالب، نام يبنددر جمع
المثل، ، ضربيت، مسائل شرعيان حکاي، بيل فقهيث، مساياحاد
د است ين نموده است. امياش را مزا موز و اشعار رسالهعبرت يهاداستان
 کنندگان از ا ن کمال استفاده را ببرند.رد و استفادهيار گت حق قريمورد عنا
ژه ياسلام، به و ين دور پر فتنه، رجوع عموم مسلمانان به سويدر ا

د ين به ا ن تاکين مبيکه د يدوار کننده است از مسائليار اميقشر جوان، بس
اند اتيد حيها در قن ا نيکه والد ين است کسانيکرده حقوق والد

ن را از ا ن خود ياز کتاب مذکور، جنت و بهشت بر يريگبهرهتوانند با يم
 قرار دهند.

ش قرار يخداوند متعال، خدمت مولف محترم را مورد الطاف خو
 ق.     يالتوف يد. وهو وليت بفرمايد عنايق مزيداده توف

                                                                                                                    
 دهواري محمد زکريا

 ن العلوم گشت سراوانيع
 7341صفر 



  

گزاري بيش از حد مولايم را به جاي قبل از هر چيز بايد سپاس 
هايش هم چون باران پيوسته جاري هستند، گويا ا ورم از اين که نعمت

همه دلالت بر اين دارند که مولا  هااصلا نام ونشاني از پاياني ندارند، اين
 عطا کننده و بخشاينده است. ،رودبر بندگانش بيش از ا ن چه که گمان مي

از عزيزم جناب مولانا مفتي  «مقام والدين»اين کتاب تحت عنوان 
گذر واقعا وقت و عمر انسان چقدر زود .باشداسلام نصرتي ميمحمد

نام به ايشان جهت ثبترو دارم که است، هنوز ا ن لحظات را در پيش
که بنابر لطف و احسانات ذات  ،ي اشاعت التوحيد ا مده بودمدرسه

پروردگار به ايشان نعمت صبر و استقامت را عنايت فرمود و دوران 
تحصيلات خويش را به مدت شش سال در اشاعت التوحيد سراوان، يک 

ي مدرسهعلوم ديني شورشادي و شش سال ديگر را در  يسال در مدرسه
ي تخصص در دعوت و ارشاد و فقه گشت تا پايان دوره ديني عين العلوم

ي علمي، به پاس ي اين نتايج ارزندهپشت سر گذراند، به نظرم همه
ي اساتيد چنين دلسوزي مشفقانهبرده و همي نامزحمات مخلصانه

 باشد.بزرگوارش در دوران تحصيل مي
ي ايشان در مقطع تحصيلي  نامهدر واقع اين کتاب به عنوان پايان

باشد، و بهترين عنوان را با مشاوره ايشان مي در فقه اسلامي تخصص
لازم به تذکر است  است. نامه انتخاب نمودهاساتيد بزرگوارش براي پايان

خواهند رمز موفقيت ايشان تا به حال همين است که در هر کاري که مي
و ا ن چه بهتر و  نمودهوره ا اساتيدشان مشبپشاپيش  ،ا ن را انجام دهند

ا ن شاءالله در ا ينده هم همين روال مثبت كرده است. صلاح بوده را اختيار 
 چون گذشته در هر کاري ادامه دهد.و ارزنده را هم

ن را مورد بررسي و بازبيني تا ا  عرضه نمودوقتي اين کتاب را به من 
بسيار  ،شدم به محض اين که از نام و عناوين کتاب در جريان ،دهمقرار 

ي تحقيقات و خرسند گرديدم که اين کتاب علاوه از اين که ثمره



  

باشد، واقعا خود کتاب هر هاي علمي، فقهي و ارشادي ايشان ميبررسي
ي مسلمان ي مناسبي براي هر خانوادهاما هديه ،باشدچند که مختصر مي

ده از ا ن به تا هر فرد خانوا ،باشد که اين کتاب را در منزل داشته باشدمي
 مند و مستفيد گردد، ا ن شاءالله تعالى.اي بهرهگونه

تر به عنوان يک پدر که اينک به عنوان يک استاد و با الفاظ ساده
تا اين که  ،چگونه در پي اين است که فرزندش از هر لحاظ تکميل گردد

عنصري مفيد براي خانواده و جامعه قرار گيرد، )يقينا نقش استاد بسا 
باشد و هميشه تر ميتر و گستردهاز نقش يک پدر به مراتب بيشاوقات 

در اين فکر است که چه کند تا شاگردانش يک روزي هم چون خورشيد 
با گرمايش علمي و هم چون ماهتاب با درخشش عملي خويش محيط 

گردد تا براي اين خويش را گرم و منور نمايد(، به چند نکته اشاره مي
واقع گردد. اولا هر نوع استعداد و لياقت و توان عزيز و سايرين مفيد 

علمي و کاري را امانت بسيار سنگين از جانب خداوند قرار داده و در 
راستاي حفاظت و ارجاعش به صاحبانش بايد سعي و تلاش مضاعف 

 نمود.
ي اين باشيم که در ، مدام در انديشهسيد القوم خادمهمو طبق قانون 

ن يک عنصر مفيد، بلا امتياز هم چون باران در ميدان علم و عمل به عنوا
پي فايده رساندن به عموم باشيم و هرگز در اين انتظار نباشيم که ديگران 

تر نه از تعريف بيايند ما را مورد تمجيد و تعريف قرار دهند، با الفاظ ساده
 شان مغموم باشيم.ديگران مسرور بشويم و نه اين که از مخالفت

است در راستاي پاسداري از مسيري که پيش رو  تا جايي که ممکن
تر بايد ي دعا و نيايش با خداوند، هر چه بيشخواهيم داشت از اسلحه

هاي شيطان در کار گرفت و به دشمنان اندرون يعني نفس اماره و وسوسه
ها از هر گونه ترين فرصتي داد، زيرا ا نکمين نشسته نبايد کوچک

و عملمان بهره خواهند برد. مشوره  ها براي ضايع کردن علمفرصت
ي کارهاي خويش قرار بدهيم و هرگز نسبت به جستن را سر لوحه
 دهيم نبايد دچار خودنمايي و غرور و انانيت باشيم.کارهايي که انجام مي



  

فورا در اجرايش با در نظر گرفتن  ،هر گونه فرصت خيري يافتيم
توانيم ا که خودمان ميحکمت و بصيرت و اولويت اقدام نماييم، کاري ر

ا ن را انجام دهيم نبايد از اجرايش فرار کنيم و براي فرار از مسئوليت ا ن 
را بر دوش ديگران بيندازيم، البته اين را نبايد فراموش کنيم که در راستاي 
احياي استعدادهاي نهفته ديگران نبايد غافل بمانيم و به هم چنين افرادي 

مان طور که يک طبيب و متخصص بيمارش درس اميد و توان را بدهيم ه
 دهد.را چگونه درس اميد مي

که  «الولاء بقدر البلاء» :و اين قاعده را هم نبايد فراموش بکنيم که
ي امتحانات و قرب و منزلت و جايگاه معنوي در پيشگاه خداوند به اندازه

براي پيشگامان مسير علم و عمل صد  :يعني .باشدها و مصايب ميسختي
اما اگر براي اين موارد از بصيرت  ؛ا يدر صد موانع و مشکلات پيش ميد

طرف خواهند گشت، ي اين موانع بر يقينا همه ،و حکمت کار گرفته شود
خواسته در اين دوران زود قضاوت نموديم و فورا تصميم اما اگر خداي نا
 بر ،بر عکس ،شويمموانع  برداشتنبه جاي اين که موفق به  ،گيري کرديم

 ها خواهيم افزود.ي ا ندامنه
چون کوه استقامت و چون شتر صبر و همدر پايان اين که بايد هم

چون زمين ظرفيت و تحمل چون ا سمان دورنگري و دورانديشي و همهم
ي ما توفيق همه و سخاوت و تواضع و فروتني داشته باشيم. خداوند به

ف محترم توفيق هر چه ؤلعنايت فرمايند و هم اين که به متر هر چه بيش
هاي مفيدتري را با حول ي مختلف علمي قدمهاتا در زمينه ،بدهندتر بيش
ي ذات الهي بر دارد و مدام نگاهش بر الطاف خاص پروردگار و قوه
 باشد.

 
 مولوي يارمحمد امراء

 ي علوم ديني اشاعت التوحيد سراوانمدرس مدرسه



  

 

ها بر برخي ز ا نسري حقوق است که برخي اشريعت اسلامي مشتمل بر يک 
 .اي داردي مفصل و گستردهها برنامهدر مورد اين اولويت و دديگر اولويت دار

بر  اللهچه بخشي از ا ن به بسيار گسترده هستند، چنان ،اندحقوقي که بر انسان لازم
ان لازم شود که اجرايش بر انسبه عقايد و عبادات تعبير ميها از ا نگردد که مي

ا ن از قبيل معاملات، معاشرات و اخلاقيات است که پيوند  ياست، و بخش عمده
رو وقتي از اين ؛ ها را نافذ گرداندا ن به شخص بني نوع بشر بستگي دارد تا ا ن

رسيم که بعد دهيم به اين نتيجه ميرا مورد بررسي قرار مي نصوص قرا ني و احاديث
کيد بيشاز اجراي اوامر خداوندي، نسبت ب  .شده استتري ه حقوق والدين تا 

براي تمام افراد بشر، از قبيل والدين، زن و شوهر، فرزندان، خداوند 
قرار داده است. بسا  عبراي حيوانات حقوقي را مشرو حتىخويشاوندان، اطرافيان و 
ا يد مبني بر اين که اکنون تکليف من ها تعارض پيش مياوقات بين برخي از ا ن

شود. لذا بر ا ن ي حقوق بسيار بغرنج و دشوار ميين جاست که مسئلهچيست؟ از ا
حقوق "در موضوع  الاسلامي تخصص في الفقه يدوره ينامهشدم تا به عنوان پايان

 تر تحقيق نمايم.بيش "والدين
اي که در اين خصوص بايد به خاطر سپرد اين است که در ترين نکتهمهم

نظر قرار داد و همان چيزي را بايد  نه وتعالى را مد  تمام روابط، همواره الله سبحا
 انجام دهيم که موجب خشنودي پروردگار باشد.

بخش اول و دوم  :اي که در پيش رو داريد مشتمل بر هفت بخش استرساله
استفتائات  :ش سوممشتمل بر ا يات و احاديث نبوي نسبت به حقوق والدين، و بخ

ضرب المثل و بخش  :ال حکما، بخش پنجماقو :، بخش چهارمهاو پاسخ به ا ن
 .اشعار :ا موز، بخش هفتمهاي عبرتداستان :ششم

در ترتيب  كه هاييضعف ي خوانندگان عزيز درخواست دارم كهاز همه
مؤلف در جريان را با ، نمايندمشاهده مييا در ويرايش و تصحيح عبارات  ،مباحث
تري بتوانيم خدمات ارزنده شما يژهويتا اين که در ا ينده بنابر توجهات  ،بگذارند

 الله بعزيز. ىعل كما ذلي اسلامي کنيم، وديم جامعهتق
 اسلام نصرتيمحمد
 [7347صفر  6]



  

 

 بخش اول
 حقوق والدين

 آيات رد رپتو 
 



  

 



  

در قرا ن كريم نسبت به حقوق والدين تاكيد زيادي شده است تا جايي كه 
بعد از حق خداوند متعال ذكر در برخي از ا يات، حق والدين بلافاصله 

جا به مرور ا ياتي كه در اين زمينه در قرا ن كريم وارد شده است. در اين
 پردازيم:شده است، مي

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ  -7

ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  

]البقرة:  چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
٨4.] 

اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز و )به ياد ا وريد( ا ن زمان را كه از بني
را نپرستيد و نسبت به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و  خدا )کسي ديگر(

بينوايان نيكي كنيد، و به مردم )سخن( نيكو بگوييد، و نماز را برپا داريد، 
فتيد و سرپيچي و زكات را بپردازيد. سپس شما جز عد ه كمي روي برتا

 كرديد )و از وفاي به پيماني كه با خدا بسته بوديد( روي گردان شديد.

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  -2

 [.7٨١]البقرة:  چائ  ەئ  ەئ  وئ    ائى  ى
هنگامي كه يكي از شما را )امراض مخوف و اسباب و علل( مرگ 

ه به عرف محل ( از خود به جاي فرا رسد، اگر دار ايي فراواني )با توج 
)از سوي خدا قانون( وصي ت بر شما واجب شده است )و بايد(  گذاشت،

براي پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصي ت كند. اين حق )واجبي( 
 است بر پرهيزگاران )مؤمن به كتاب خدا (.



  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   ىئ    ېئۈئ  ېئ  ېئ چ -4

]البقرة:  چجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت     يئجئ  حئ    مئ  ىئ
27٢.]  

پرسند: چه چيز را صدقه و انفاق كنند؟ بگو: ا ن چه از )مال از تو مي
كنند از ا ن پدر و مادر و و دارايي حلال( پسنديده صدقه و انفاق مي

ه )که بر مال و دارايي خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان و واماندگان در را
كنيد خداوند از ا ن ا گاه خويش( دسترسي ندارند، و هر كار نيكي كه مي

 است.

ں   ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ  -3

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے
  [.46]النساء: 

دت كنيد و کسي را با او شريك نگردانيد، به پدر و مادر، خدا را عبا
خويشان، يتيمان، درماندگان و بيچارگان، همسايگان از خويشاوندان، 
همسايگاِن بيگانه )غير خويشاوندان(، همدمان )در سفر و در حضر، و 
همراهان و همكاران(، مسافران )نيازمندي كه در شهر و مكان معي ني 

گمان خداوند كسي را بي ها و كنيزان نيكي كنيد،بر برده ،  واقامت ندارند(
 دارد كه خودخواه و خودستا باشد.دوست نمي

 

  ۋۆ  ۈ   ۈ     ٴۇ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓچ  -٢

ەئ    ائى  ى  ائ  ېۉ  ۉ  ې  ې    ې  ۅۋ  ۅ



  

ىئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   ۈئەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

  [.7٢7]الا نعام:  چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یی
بگو: بيائيد ا ن چيزهايي را که پروردگارتان بر شما حرام نموده 
برايتان بيان كنم: اين كه هيچ چيزي را با خداوند شريك نگردانيد، و به 

جا كه ممكن است نسبت به ا نان( نيكي پدر و مادر )بدي نكنيد و تا ا ن
دستي مكشيد )چرا كه( ما به شما نتان را از ترس فقر و تنگكنيد، و فرزندا

؛ نه شما(، و به امور رسان همگان ماييمدهيم )و روزيو ايشان روزي مي
فحشاء چه به طور علني و چه به صورت پنهاني )از جمله زنا( نزديك 
نشويد، و كسي را بدون حق )قصاص و اجراي فرمان الهي( مكشيد كه 

ها همان اموري هستند كه خدا حرام كرده است. زيرا اينخداوند ا ن را 
 ها را بفهميد و خردمندانه عمل كنيد.كند تا ا نها توصيه ميشما را بدان

 چەئ  وئ       وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ  -6
  [.37]ا براهيم: 

را بيامرز و ببخشاي در ا ن پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان 
گردد و به دنبال ا ن رسي ميشود )و حسابروزي كه حساب برپا مي

 شود(.پاداش وافر داده مي

ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ  -1
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سراء:  چ  [.23 – 24]الا 



  

او، کسي  )اي انسان!( پروردگارت فرمان داده است كه به غير از
ديگر را پرستش نکنيد، و به پدر و مادر نيكي كنيد )و با ا نان نيكو رفتار 
نمائيد(. و هرگاه يكي از ا ن دو، و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري 

ترين تعبير نامؤد بانه سبك حتىترين اهانتي بديشان مكن و ند، )كمبرس
( اُف به ا نان مگو! )و بر سر ايشان فرياد مزن( و ا نان را از پيش :چونهم

و بال تواضِع مهرباني  خود مران و با سخنان محترمانه با ا ن دو سخن بگو،
براي ا نان دست  را برايشان فرود ا ور )و در برابرشان كاملاً فروتن باش، و

دعا به درگاه خدا بردار( و بگو: پروردگارا! )اينك كه ضعيف هستند و 
جز تو پناهي ندارند( بديشان مرحمت فرما، همان گونه كه ا نان در 
كوچكي )به ضعف و كودكي من رحم كردند و( مرا تربيت و بزرگ 

 نمودند.
اگر نقل شده است:  در تفسير اين ا يه از حضرت مجاهد  تشريح:

ها را تر و خشک کنيد، ها به سن پيري برسند و نياز به اين باشد که ا نا ن
ها در کودکي شما را تميز نگوييد؛ همان طور که ا ن« اف»باز هم هرگز 

 کردند. مي
اي ادبي کلمهفرمايد: اگر در بيمي در همين مورد حضرت علي 

متعال ا ن را هم  داشت، خداوندتري ميدرجه کم« اف»بود که از گفتن مي
 داد.حرام قرار مي

  [.73]مريم:  چٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  -٨
نسبت به پدر و مادرش نيك رفتار و نيكوكار بود ( )يحيى و او  

 و زورگو و سركش نبود.

  [.42]مريم:  چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ  -9
رفتاري در حق مادرم، و ه نيكي و نيكفرمايد( بو )مرا سفارش مي 

 سازد.مرا )نسبت به مردم( زورگو و بد رفتار نمي
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

  [.79]النمل:  چۆ  ۈ   
م كرد و خنديد و از س  حضرت سليمان خن ا ن مورچه تبس 

هايي باشم كه به گزار نعمتگفت: پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاس
اي، و )مرا توفيق عطاء فرما تا( كارهاي من و پدر و مادرم ارزاني داشته
ها رستگار باشم ها راضي باشي )و من بداننيكي را انجام دهم كه تو از ا ن

 ات گردان.ي بندگان شايستهخود از زمره (، و مرا در پرتو مرحمت

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺچ  -77

  [. ٨]العنكبوت:  چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ     ڦڤ  ڤ
ام ا كنيم به پدر و مادرش كاملاً نيكي كند، و )ما به انسان توصيه مي

ي ياي انسان!( اگر ا ن دو تلاش كردند تا براي من شريکي قرار دهي تا جا
ترين اط لاعي از ا ن نداري )و اصلاً شرك با علم و عقل سازگار كه كم

نيست(، در ا ن صورت از ا نان اطاعت مكن. )ولي باز هم محترمانه و 
و از شما به سوي من است  يمهربانانه با ايشان رفتار كن(. بازگشت همه

كم و كنم )و جزا و سزاي اعمالتان را بيا گاهتان مي ،ايدكارهايي كه كرده
 كاست خواهم داد (.

نويسد: اين ا يه در در تحت اين ا يه مي  علامه ابوعبدالله قرطبي
چه از قول حضرت نازل شد، چنان وقاص حضرت سعد بن ابي نا  ش

شخصي بودم شود که در همين مورد فرمود: من واضح مي سعد 
زماني که به دين اسلام  ،کردمنسبت به مادرم خيلي احسان و نيکويي مي

مشرف شدم، مادرم رو به من کرد و گفت: اي سعد! اين چه ديني است 



  

اي که اي؟ خوب گوش کن! از اين عمل و رويهکه براي خودت برگزيده
زد، تا  اي باز ا ي، در غير اين صورت لب به ا ب و غذا نخواهماختيار کرده

اين که روحم قبض شود؛ پس مردم تو را به عنوان قاتل مادرت معرفي 
ام، زنند. به مادرم گفتم: مادر! من تصميم خودم را گرفتهو طعنه ميكرده 

به ناحق خودت را در مشقت مينداز، ام ا مادرم توجه نکرد، يک شبانه روز 
اعتصاب غذاي  گذشت و چيزي نخورد تا اين که به مشقت افتاد باز هم به

خود ادامه داد، روز دوم را هم به همين منوال سپري کرد؛ زماني که اين 
به  !حالت اسفناک او را مشاهده کردم، رو به ايشان کرده و گفتم: اي مادر

والله، اگر صد جان داشته باشي و يکي را بعد از ديگري از دست بدهي، 
يار با خودت است، حاضر نيستم از دين خود دست بردار شوم؛ حالا اخت

فرمايد: زماني که پافشاري و عزم راسخ مرا در امر دين مشاهده نمود مي
 شروع به خوردن کرد.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  -72

ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
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  [.7٢ - 73]لقمان:  چڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  
ايم )كه در حق ي پدر و مادرش سفارش كردهما به انسان در باره

ايشان نيك باشد و نيكي كند، به ويژه مادر، چرا كه( مادرش وي را حمل 
ايان دوران شده، پاي دچار مينمود و هر دم به ضعف و سستي تازه

شيرخوارگي او دو سال است )و در اين دو سال نيز، كودك شير، يعني 
ماهه حمل و  4١نوشد، مادر در اين مد ت ي جان مادر را ميشيره

دارد، ترين فداكاري را مبذول ميترين خدمات و بزرگشيرخوارگي، مهم
زار گگزار من و هم سپاسلذا توصيه ما به انسان اين است( كه هم سپاس

پدر و مادرت باش، و )بدان كه سرانجام( بازگشت به سوي من است )و 



  

هرگاه ا ن دو، تلاش و كوشش البته  دهم (.نيكان را جزا و بدان را سزا مي
ترين ا گاهي از بودن ا ن و كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كم

داري مكن. برترين دليل بر اثبات ا ن( سراغ نداري، از ايشان فرمان)كوچك
ي عقايد و كفر و ايمان همگامي و همراهي جايز )چرا كه در مسئله

نيست، و رابطه با خدا، مقد م بر رابطه انسان با پدر و مادر است، و اعتقاد 
مكتبي، برتر از عواطف خويشاوندي است، ولي در عين حال( با ايشان در 

ر پيش گير كه به دنيا به طرز شايسته و خوبي رفتار كن و راه كساني را د
ي اند. سرانجام همهجانب من )با يكتاپرستي و طاعت و عبادت( رو كرده

ايد ا گاه كردهگرديد و من شما را از ا ن چه )در دنيا( ميبه سوي من برمي
 (.دهماعمالتان پاداش و كيفرتان ميسازم )و بر طبق مي

ين بيان چن تفسير اين ا يه از رسول اکرم « المقوين زاد» در کتاب
 ،شده که مراد از مصاحبت در دنيا اين است که هرگاه گرسنه شدند

ها را بپوشاني و هرگاه به کمک هرگاه لباس خواستند ا ن ،طعامشان دهي
ها از خود سستي و کاهلي رساني به ا ندر خدمت ،تان نياز پيدا کردند

 نشان ندهي.
است،  ايدر حقيقت اين يک وصيت لطيف و همراهي بسيار شايسته

رود نسبت به والديني که اگر چه والدين کافر باشند؛ پس چه گمان مي
 دار کامل باشند.مسلمان و ايمان
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺڀ  ٺ  ٺ
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 [.7٢]الا حقاف:  چچ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
دهيم به پدر و مادر خود نيكي كند، چرا كه ما به انسان دستور مي 

كند، و با رنج و مشق ت وضع مي مادرش او را با رنج و مشق ت حمل



  

كشد. )ا ن ماه طول مي 4١كند، و دوران حمل و از شير بازگرفتن او مي
و پاسخ گويي به نازها و نيازهاي كودكانه و  گاه دوران سخت مراقبت

رسد( تا جوانانه و مخارج ازدواج و تهي ه كار و مسكن و غيره فرا مي
رسد، و به چهل سالگي پا زماني كه به كمال قدرت و رشد عقلاني مي

ي ا فريدگار )بدين هنگام انسان لايق و با ايمان رو به ا ستانه گذارد.مي
د: پروردگارا! به من توفيقي عطاء فرما تا شكر گويكند و( ميجهان مي

اي، و همان نعمتي را به جاي ا ورم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته
ي خوشنودي تو است، پسندي و مايهكارهاي نيكويي را انجام دهم كه مي

و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نيكويي را در ميان اولادم 
ي گردم، و من از زمرهكنم و به سوي تو برمييبخش، من توبه متداوم

 ام.شدگان فرمان خداونديمسلمانان و تسليم

حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  چ  -73

 [.2٨]نوح:  چجت    حت  خت  مت     ىت  يت   
اند و به پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و همه كساني را كه مؤمن

ا يند و ساير مردان و زنان با ايمان را بيامرز! و كافران را خانه من در مي
 جز هلاك و نابودي ميفزا!



  

 بخش دوم
 حقوق والدين

رد رپتو روايات



  



  

 

کلُّ الُذنُوِب يغِفُر : »قال رسوُل اللِه  :قال َعن اَبِي َبکَرة  -7
ُل لَِصاِحبِه ِفي الَحيوِة  ،تعالى ِمنَها َما َشاَء اِلَّا ُعُقوَق الَوالَِدينِ  اللهُ  َفِانَُّه يَعجِّ

 7«.َقبَل الَمَماتِ 
ارشاد  روايت شده که رسول الله   از حضرت ابوبکره

بخشد، مگر را بخواهد مي چهفرمودند: خداوند از تمام گناهان هر 
)نافرماني والدين( در دنيا قبل از موت  نافرماني والدين را، زيرا مؤاخذه

 شود.ا غاز مي

َقاَل َرُسوُل اللِه  :َقالَ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن اَبِي َبْكَرَة َعْن اَبِيِه  -2
« : ِْشَراُك بِاللِه اْلا ِ » :َقالَ  !َبَلى َيا َرُسوَل اللهِ  :قُْلَنا «؟اََلا اُنَبُِّئُكْم بِاَْكَبِر الَْكَبائِر

 2.«َوُعُقوُق الَْوالَِدْينِ 
کند که از پدرش روايت مي حضرت عبدالرحمن بن ابوبکره 

ترين گناهان کبيره ا گاه ارشاد فرمودند: ا يا شما را به بزرگ رسول الله 
  ؟نسازم

  .حتما بفرماييد !بله يا رسول الله :گفتيم
 افرماني والدين.فرمودند: شريک قرار دادن با الله تعالى، و ن
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اَيُّ الَعَمل اََحبَّ ا ِلَى  :َسا لُت النَِّبيَّ  :َقالَ  َعن َعبِد اللِه  -4
َلاُة َعَلى َوقِتَها» :اللَه؟ َقالَ  ؟ َقالَ  :َقالَ  «.الصَّ  :َقالَ  «.ثُمَّ برُّ الَوالَِدينِ » :ثُمَّ اَيُّ
؟ َقالَ   .7«َهاُد ِفي َسِبيِل اللهِ الجِ » :ثُمَّ اَيُّ

ال ؤس  : از رسول اللهفرمود حضرت عبدالله بن مسعود 
 تر است؟ چه عملي نزد خداوند محبوب :نمودم
  .فرمودند: نماز را سر وقت اقامه کردن  حضرتا ن

 بعد از ا ن؟  :گفتم
  .رفتاري با والدينفرمودند: بعد از ا ن خوش

 بعد از ا ن؟  :گفتم
 د در راه الله تعالى.رمودند: جهاف

َرِغَم اَنُفُه ثُمَّ َرِغَم : » َقاَل َرُسوُل اللهِ  :َقالَ   َعن اَبِي ُهَريَرةَ  -3
َمن َادَرَك َوالَِديِه ِعنَد » :َقالَ ؟ َمن َيا َرُسوَل اللهِ  :ِقيلَ  «.اَنُفُه ثُمَّ َرِغَم اَنُفهُ 

 2.«َما ثُمَّ لَم َيدِخِل الَجنَّةَ الِكَبِر اََحِدِهَما اَو ِكَليهِ 
فرمودند:  روايت شده که رسول الله  از حضرت ابوهريره 

ذليل باد، ذليل باد، ذليل باد( تا سه  :اش به خاک ماليده شد )يعنيبيني
  .مرتبه )اين جمله را( فرمودند

 فرمودند )ا ن بدبخت( چه کسي است؟   صحابه کرام
سي که والدينش يا يکي از ا ن دو را فرمودند: هر ک  رسول الله

 ها داخل جنت نگردد.ي ا نه ذريعهدر حالت پيري بيابد سپس ب
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َحقُّ الَوالَِديِن  َما !َيا َرُسوَل اللهِ  :اَنَّ َرُجَلاً َقالَ  َعن اَبي اَُمامَة  -٢
)ُهَما َجنَُّتَك( اَي َسَبٌب لُِدُخولَِك  «.نَاُركَ  ُهَما َجنَّتَُك وَ »َعَلى َولَِدِهَما؟ َقاَل: 

الَجنََّة ا ِن اََطعَتُهَما ِفيَما يِحلُّ ِفيِه َطاَعَتُهَما )َو نَاُرَك( اَي َسَبٌب لِِدُخولَِك ِفي 
ا َينَبِغي َطاَعَتُهَما ِفيِه.  7النَّاِر ا ِن َعَصيَتُهَما ِممَّ

 سول الله کند که مردي از رروايت مي حضرت ابوامامه 
 يا رسول الله! حقوق والدين بر فرزندان چيست؟  :پرسيد

 و ا تش تو هستند.  بهشتفرمودند: ا ن دو 
ها لازمي ها در رابطه به ا ن اموري که اطاعت ا ناگر از ا ن :يعني

 به بهشت تووارد شدن سبب  ،ي کرديربردااست اطاعت و فرمان
سب است از ا ن دو اطاعت شوند و اگر از ا ن دو در ا ن اموري که منامي

 شوند.بب دخول تو در ا تش جهنم ميها را نافرماني کردي سکني و تو ا ن

َمن اَصَبَح ُمِطيَعاً »: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه   َو َعن اِبِن َعبَّاس   -6
 ،َو اِن َکاَن َواِحَداً َفَواِحَداً  ،َمفُتوَحاِن ِمَن الَجنَّة لِله ِِفي َوالَِديِه اَصَبَح لَُه َباَبانِ 

َو اِن  ،اَصَبَح لَُه َباَباِن َمفتُوَحاِن ِمن النَّارِ  ،َو َمن اَصَبَح َعاِصياً لِله ِفي َوالَِديهِ 
ن َظَلَماُه َو اِن َظَلَماُه َو اِ » :َو اِن َظَلَماُه؟ َقالَ  :َقاَل َرُجلٌ  «.َکاَن َواِحَداً َفَواِحَداً 

 2«.َو اِن َظَلَماهُ 
فرمودند:  فرمايد: رسول الله مي حضرت عبدالله بن عباس 

هرکسي صبح کند در ا ن حالتي که به خاطر خوشنودي الله تعالى والدين 
را  بهشتي برداري نمايد، الله تعالى براي او دو دروازهرا اطاعت و فرمان

پس يک دروازه  ،قيد حيات بود باز خواهد کرد؛ اگر يکي از والدين در
براي وي گشوده خواهد شد. و هر کسي صبح کند در ا ن حالتي که الله 
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تعالى را در رابطه به حقوق والدين ناراض گرداند، الله تعالى براي او دو 
 ،ي جهنم را باز خواهد کرد؛ اگر يکي از والدين در قيد حيات بوددروازه

 د شد. پس يک دروازه براي وي گشوده خواه
يا رسول الله! اگر چه بر  :شخصي از مجلس بلند شد و عرض کرد

 ستم روا دارند؟ او 
 ند: اگر چه بر او ستم روا دارند.تا سه مرتبه فرمود رسول الله 

َمن »:  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه  عن عبد الرحمن بن سمرة  -1
َمُهَما َو َقَضى َديَنُهَما َو لَم ُيسَتسب لَُهَما كُِتَب َبار اً َو ا ن َكاَن َعاَقاً فِي َبرَّ َقسَ 

َحَياتِه َو َمن لَم َيِبرَّ َقَسَمُهَما َو َيقِض َديَنُهَما َو اُستُسَب لَُهَما كُِتَب َعاَقاً َو ا ِن 
  7«.َكاَن َباَراً ِفي َحَياتِه

است که رسول الله  روايت  از حضرت عبدالرحمن بن سمره
 هاي جايز پدر و مادر را برا ورده سازد، فرمودند: هر شخصي که قسم

قرض ا ن دو را ادا نمايد، و ذريعه قرار نگيرد تا از جانب وي به والدين 
برداران و نيکان محسوب دشنام داده شود، اين فرزند از زمره فرمان

رده باشد. و هر شخصي ها را نافرماني کشود؛ گرچه در زمان حيات، ا نمي
ي ها را ادا ننمايد، و به ذريعهکه قسم و منت والدين را نافذ نکند قرض ا ن

چنان عمل منکري ا ن :ها را مستحق دشنام قرار دهد )يعنيديگران ا ن
ي مرتکب شود که مردم والدين او را نفرين کنند( اين فرزند از جمله

بردار بوده ا ن دو، فرمان شود گرچه در زمان حياتنافرمانان محسوب مي
 باشد.
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َمْن  :َفَقالَ  َجاَء َرُجٌل ا ِلَى َرُسوِل اللَِّه  :َقالَ  ُهَرْيَرَة ي َعْن اَبِ -٨
«. ثُمَّ اُمُّكَ » :َقالَ  ؟ثُمَّ َمنْ  :َقالَ «. اُمُّكَ » :َقالَ  ي؟اََحقُّ النَّاِس بُِحْسِن َصَحاَبت

 7«.ثُمَّ اَبُوكَ » :َقالَ  ؟ثُمَّ َمنْ  ؟َقالَ «. ثُمَّ اُمُّكَ » :َقالَ  ؟َقاَل ثُمَّ َمنْ 
کند که مردي به خدمت رسول روايت مي حضرت ابوهريره 

ام رفتاريچه کسي به خوش !: يا رسول اللهگفتا مد و   اکرم
  ؟سزاوارتر است

 . فرمود: مادرت
 باز کدام؟  :گفت

  .فرمود: مادرت
 گفت باز کدام؟ 

  .مادرت :فرمود
 گفت: باز کدام؟ 
 فرمود: پدرت.

اند: در بعضي از علما در توضيح وتشريح اين حديث نوشته
رفتاري و نيکي، حق مادر سه برابر حق پدر است، شايد اين خوش

 موضوع ربط داشته باشد به اين که مادر براي اولاد اين سه مشقت و
 شود:سختي را متحمل مي

 ؛ـ حمل )بارداري(7
 ؛ـ درد زايمان2
 .ـ شير دهي4
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دري و احسان تر نياز به همبدون ترديد مادر به سبب زن بودن بيش
 دارد. 

ِه 9 : اَنَّ َرُجَلاً اََتى النَِّبيَّ ـ َعن َعمِرو  بِن ُشَعيَب َعن اَبِيِه َعن َجدِّ
 َقاَل: .الَِداً َو ا ِنَّ َوالِِدي َيحَتاُج َمالِيَرُسوَل اللِه ا ِنَّ لِي َماَلاً َو وَ  َيا :فقال 
اَنَت َو َمالَُك لَِوالِِدَك ا ِنَّ اَوَلاَدكُم ِمن اَطَيِب َكسِبُكم َفُكلُوا ِمن َكسِب »

  7.«اَوَلاِدكُم
کند: شخصي به خدمت روايت مي  عبدالله بن عمروحضرت 

به مال  : نزد من مال زيادي است و پدرم نيزگفتا مد و   حضرتا ن
 ضرورت دارد و نيازمند است. 

فرمودند: تو و مالت از ا ن پدرت هستيد و بدون   رسول الله
پس شما از  ،ترين کسب شما هستندترين و عمدهشک فرزندان از پاکيزه

 درا مد اولادتان استفاده کنيد و بخوريد. 

لَيُموُت َوالَِداُه اَنَّ الَعبَد : » َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللهَ  ـ َعن اَنَس  7١
اَو اََحُدُهَماَو اَنَُّه لَهُماَ لََعاٌق َفلايَزاُل يدُعو لَهُماَ و يسَتغِفُر لَهُماَ َحتَّي يکُتَبه اللُه 

  2.«َباَراً 
فرمودند:   حضرتکند که ا نروايت مي  حضرت انس

نمايند که فرزند ن دو در ا ن حالي وفات ميشخصي، والدينش يا يکي از ا 
ها شده است، پس اگر به خاطر جبران ما فات، همواره مرتکب نافرماني ا ن

ي خداوند وي را در زمره ،نمايد ها دعا و طلب استغفاربراي ا ن
 ا ورد.مي برداران به شمارفرمان
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اِعدِ َعْن اَبِي اَُسْيد  َمالِ  -77 َقاَل: َبْيَنا نَْحُن ِعْنَد   يِّ ِك ْبِن َربِيَعَة السَّ
 يَ َهْل َبقِ  !َيا َرُسوَل اللَّهِ  :َسِلَمَة َفَقالَ  يا َِذا َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبنِ  َرُسوِل اللِه 
لاَُة عَ » :َقالَ  ؟ٌء اََبرُُّهَما بِِه َبْعَد َمْوتِِهَمايْ شَ  يَّ ِمْن بِرِّ اََبوَ  َلْيِهَما نََعِم الصَّ

َّ  يَوالِاْسِتْغَفاُر لَُهَما َوا ِنَْفاُذ َعْهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما َوِصلَُة الرَِّحِم الَّتِ  لاَ تُوَصُل ا ِلا
 7.«بِِهَما َوا ِْكَراُم َصِديِقِهَما

کند در ا ن لحظاتي که ما نزد روايت مي  مالک بن ربيعه ساعدي
 سلمه تشريف ا ورد وبنينشسته بوديم ناگهان مردي از  رسول اکرم 

گفت: ا يا از نيکي بر پدر و مادرم چيزي مانده که بعد از وفاتشان ا ن را به 
 جاي ا ورم؟ 
ها دعا و طلب ا مرزش کن، و فرمودند: بله، براي ا ن  حضرتا ن

ها اند ا ن را نافذ بگردان، با دوستان ا ناگر با کسي عهد و پيماني داشته
 گردد. ي که بدون ا ن پيوسته نميرحمصله محترمانه رفتار کن و

در روايت ديگري ادامه حديث اين چنين ا مده که ا ن شخص عرض 
 اين چه روش عالي و خوبي است!  !يا رسول الله :کرد

 پس بر ا ن عمل کن. :فرمودند رسول اکرم 

 ،اَن ُجَرْيٌج َرُجلـاً َعابِـًداَقاَل: كَ   يِّ َعِن النَّبِ  َعْن اَبِي ُهَرْيَرَة  -72
ُه َوُهَو ُيَصلِّي َيـا  :َفَقـالَ ! َيا ُجـَرْيجُ  :َفَقالَتْ  ،َفاتََّخَذ َصْوَمَعًة َفَكاَن ِفيَها َفاََتْتُه اُمُّ

ا َكاَن ِمَن الَْغِد اََتْتُه َوُهَو  !َربِّ  اُمِّي َوَصلاَتِي. َفاَْقَبَل َعَلى َصلاَتِِه َفانَْصَرَفْت َفَلمَّ
 ،َفاَْقَبـَل َعَلـى َصـلاَتِهِ  ،اُمِّي َوَصـلاَتِي !َيا َربِّ  :َفَقالَ  !َيا ُجَرْيجُ  :لِّي َفَقالَتْ ُيصَ 

ا َكاَن ِمَن الَْغِد اََتْتُه َوُهَو ُيَصلِّي  يْ اَ  :َفَقـالَ  !َيـا ُجـَرْيجُ  :َفَقالَتْ  ،َفانَْصَرَفْت َفَلمَّ
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لاَ تُِمْتُه َحتَّى َيْنُظَر ا ِلَـى  !اللَُّهمَّ  :َفَقالَِت  ،َربِّ اُمِّي َوَصلاَتِي. َفاَْقَبَل َعَلى َصلاَتِهِ 
 ُوُجوِه الُْموِمَساِت.

 ،ُيَتَمثَُّل بُِحْسـِنَها ي  َوَكانَِت اْمَراٌَة َبغِ  ،َفَتَذاَكَر َبُنو ا ِْسَرائِيَل ُجَرْيًجا َوِعَباَدَتهُ 
َفاََتـْت  ،رََّضْت لَُه َفَلْم َيْلَتِفـْت ا ِلَْيَهـاَفَتعَ  -َقاَل  - .ا ِْن ِشْئُتْم لاَْفِتَننَُّه لَُكمْ  :َفَقالَتْ 

ـا  ،َفَوَقَع َعَلْيَها َفَحَمَلتْ  ،َفاَْمَكَنْتُه ِمْن نَْفِسَها ،َراِعًيا َكاَن َيا ِْوي ا ِلَى َصْوَمَعِتهِ  َفَلمَّ
. َفـاََتْوُه َفاْسـَتْنَزلُوُه َوَهـَدُموا َصـْوَمَعَتهُ  :َقالَتْ  ،َولََدتْ  َوَجَعلُـوا  ،ُهَو ِمْن ُجَرْيج 
 :َفَولَـَدْت ِمْنـَك. َفَقـالَ  ،يِّ َزنَْيَت بَِهِذِه الَْبِغـ :َقالُوا ؟َما َشا ْنُُكمْ  :َفَقالَ  ،َيْضِرُبونَهُ 
بِ  ا انَْصَرفَ  .يَ َدُعونِي َحتَّى اَُصلِّ  :َفَقالَ  ،َفَجاُءوا بِهِ  ؟يُّ اَْيَن الصَّ اََتى  ،َفَصلَّى َفَلمَّ
بِ  َقـاَل  - .فُلاٌَن الرَّاِعي :َقالَ  ؟َمْن اَُبوكَ  !َيا ُغلاَمُ  :َوَقالَ  ،هِ َفَطَعَن ِفي َبْطنِ  ،يَّ الصَّ
ُحوَن بِهِ  - نَْبِني لََك َصْوَمَعَتَك ِمْن  :َوَقالُوا ،َفاَْقَبلُوا َعَلى ُجَرْيج  ُيَقبِّلُونَُه َوَيَتَمسَّ

. َقالَ    7لاَ اَِعيُدوَها ِمْن ِطين  َكَما َكانَْت. :َذَهب 
فرمودند:   کند که رسول اللهروايت مي  حضرت ابوهريره

ار، براي همين زگشخصي از بني اسرائيل به نام جريج مردي بود عبادت
اي بيرون از شهر جهت عبادت تدارک ديده بود. روزي منظور صومعه

مادرش براي زيارت وي به ا ن صومعه ا مد و از بيرون او را صدا زد، و 
را شنيد؛ در دل خود گفت:  جريج در حال نماز بود، صداي مادر

در دو راهي گير کرده ام چه کار کنم! به نماز خود ادامه دهم  !پروردگارا
يا به نداي مادرم لبيک بگويم، نهايتا به نماز خود ادامه داد و به مادر 
جواب نداد تا اين که مادر برگشت و رفت. روز دوم باز هم مادر ا مد و او 

اي جريج! و جريج صداي مادر را شنيد  در حال نماز بود، مادر صدا زد
ام چه کار کنم! به اما در دل خود گفت: پروردگارا در دوراهي گير کرده

نماز خود ادامه دهم يا به مادرم جواب دهم، نهايتا به نماز خود ادامه داد 
و به مادر جواب نداد تا اين که مادر منصرف شد و رفت، روز سوم همين 

ه مادر در اين روز در حق وي دعاي بد کرد و ماجرا تکرار شد چنان چ
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او را مميران تا مادامي که در چهره زنان فاحشه و بدکار  !گفت: بارالها
 نگاه نکند. 

جريج و عبادتش زبان زد عام و خاص گشت؛ زن بدکاري در ا ن 
همتا بود، به مردم پيشنهاد داد کرد که در حسن و جمال بيشهر زندگي مي
ي اين کار بر خواهم ا مد و او را به گناه يد من از عهدهاگر شما مايل باش

ا لوده خواهم نمود. چنان چه وارد عمل شد و خود را در خدمت جريج 
ترين توجهي به سوي وي نکرد، وقتي از جريج پيش کرد، ليکن جريج کم

ما يوس شد از صومعه بيرون ا مد بر حسب اتفاق در ا ن نزديکي چوپاني 
مل بد را با ا ن چوپان مرتکب شد، زن حامله کرد و اين عزندگي مي

گشت و بعد از گذشت مدتي، بچه به دنيا ا مد، از زن پرسيدند اين بچه از 
و او اين کار بد را با من انجام  ،از جريج راهب :کيست؟ در جواب گفت

خودش را  ،اش شتافتندمردم فورا به سمت جريج و صومعه .داده است
فتند و عبادتگاهش را با خاک يکسان کردند، به باد کتک گر ،دستگير کرده

شما را  :ها پرسيداز روي تعجب از ا ن ،وقتي اين وضع را مشاهده کرد
 چه شده؟ 
اي و اين ها در پاسخ گفتند: تو مرتکب عمل بد با اين زن شدها ن

  .بچه از ا ن تو است
 بچه را ا وردند. .جريج گفت: بچه را پيش من بياوريد

 ،دو رکعت خواند .بدهيد دو رکعت نماز بخوانمبه من اجازه  :گفت
بعد از ا ن بچه حاضر کرده شد، با انگشت خود بر شکم بچه زد و گفت: 

 بگو پدر تو کيست؟ 
  .بچه به سخن ا مد و در جواب گفت: فلان چوپان

وقتي مردم اين جواب را شنيدند به سوي جريج هجوم ا وردند و به 
  .سازيمد: عبادتگاه تو را از طلا ميبوسيدن و تعظيم وي پرداختند و گفتن

چنان چه همين کار  .بلکه از گل و خاک مثل اول بسازيد ،گفت: نه
 را کردند. 



  

اُحُضـُروا :  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اللـهِ   ـ َعن َكعِب بِن َعجـَرةَ 74
َرَجـَة الثَّانَِيـةً َقالَ  ،َرَجةً َلماَّ اِرَتَقى دَ َفَحَضرنَا فَ  ،الِمنَبرَ   ،: ا ِمـين َفَلمـاَّ ارَتَقـى الدَّ
رَ َقالَ   ،َيا َرُسوَل اللهِ  :: ا ِمين َفَلماَّ نََزَل قُلَناَقالَ  ،َجَة الثَّالَِثةَ : ا ِمين َفَلماَّ اِرَتَقى الدَّ

ـلاَُة وَ  : ا ِنَّ ِجبِريـلَ َقـالَ  ؟يَئاً َما كُنَّا نَسَمعهُ لََقد َسِمعَنا ِمنَك الَيوَم شَ   َعَليـه الصَّ
لاَُّم َعَرَض لِي َفَقالَ   ،ا ِمـين :قُلـتُ  ،: ُبعَداً لَِمن اَدَرَك َرَمَضاَن َفَلم ُيغَفـر لَـهالسَّ
 وا مين :قُلتُ  ،ُبعَداً لَِمن ُذِكرُت ِعنَدُه َفَلم ُيَصِلي َعَليكَ  :َفلَماَّ َرِقيُت الثَّانَِيَة َقالَ 
 .ُبعَداً لَِمن اَدَرَك اََبَواُه الِكَبَر ِعنَدُه َفَلم َيـدُخَلاُه الَجنَّـةَ  :َفَلماَّ َرِقيُت الثَّالَِثَة َقالَ 

  7ا مين. :قُلتُ 
 کند که رسول الله روايت مي حضرت كعب بن عجره 

فرمودند: به منبر نزديک شويد، ما هم به نزديک منبر جمع شديم، رسول 
ي اول پلهرا بر  بر منبر تشريف فرما شدند، زماني که پاي مبارک  الله

 .ا مين :فرمودند ،ي دوم پا نهادندوقتي بر پله. ا مين :فرمودند ،گذاشتند
بعد از ايراد  .ا مين :فرمودند ،ي سوم قدم مبارک را گذاشتندوقتي بر پله

يا رسول  :عرض کردند خطبه پايين تشريف ا وردند، صحابه کرام 
نيديم که قبلا نشنيده ما امروز از زبان مبارک شما چنين کلماتي ش ه!الل

  .بوديم
ي اول گذاشتم ارشاد فرمودند: زماني که من پا بر پله حضرت ا ن

هلاک باد کسي که ماه  :پيش من ا مد و عرض کرد  حضرت جبرئيل
وقتي که قدم  .ا مين :گفتم .مبارک رمضان را دريافت و مغفرت کرده نشد

ه اسم من در جلوي هلاک باد ا ن شخصي ک :دعا کرد ،ي دوم نهادمبر پله
ي وقتي که قدم بر پله .ا مين :گفتم .او گرفته شود و بر من درود نفرستد

هلاک باد ا ن شخصي که پدر ومادرش يا يکي از ا ن  :دعا کرد ،سوم نهادم
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ها به بهشت داخل ي خدمت به ا ندو را در قيد حيات دريابد و به ذريعه
 .ا مين: گفتم .کرده نشود

َقاَل: نِمُت َفَرا يُتِني ِفي الَجنَِّة  َعن َرُسوِل اللِه   ـ َعن َعائَِشة 73
َقَراَءُة َحاِرَثَة بِن  :َفِقيلَ  ؟َقَراَءًة َمن َهَذا :َفَسِمعُت َصوَت َقراَءة  تُقَراُ َفُقلتُ 

َوَكاَن ِمن  ،َكَذاَك الَبرُّ  ،الَبرُّ  َكَذاكَ  ،َكذاَك الَبرُّ : َقاَل َرُسوُل اللِه  .النَّعَمانِ 
 7.اََبرِّ النَّاِس ب اُمهِ 

فرمودند: در  کند که رسول الله روايت مي حضرت عايشه 
اين ا واز  :پرسيدم ،صداي قراءت قرا ن به گوشم رسيد ،جنت داخل شدم

 از کيست؟ 
است و اين  ملائکه جواب دادند: اين ا واز حارثه بن نعمان 

رفتاري و نيکي با والدين و ثوابي است که به برکت خوشهمان فضيلت 
)تا سه مرتبه ايراد فرمودند( و در ا خر فرمودند: حضرت  شود،حاصل مي

 تر بود. از همه مردم نسبت به والدينش محسن  حارثه بن نعمان

َيْسَتا ِْذنُُه ِفـي   يِّ ٌل ا ِلَى النَّبِ َجاَء َرجُ  :ـ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر و َقالَ 7٢
 2.«َفِفيِهَما َفَجاِهدْ » :نََعْم. َقالَ  :َقالَ  ؟«َوالَِداكَ  ي  اَحَ »َفَقاَل:  ،الِْجَهادِ 

کند مردي در محضر روايت مي حضرت عبدالله بن عمرو 
 حضرت اجازه خواست تا در جهاد شرکت نمايد، ا ن رسول الله 

 ر و مادرت زنده هستند؟ از وي پرسيد: ا يا پد
  .در جواب گفت: بله
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چون که در  ،فرمودند: برو در حق ا ن دو جهاد کن رسول الله 
 ها ثواب جهاد است. خدمت گذاري به ا ن

 :َقـالَ فَ  َعن َعبِد اللِه بِن َعمرو  َقاَل: َجاَء َرُجٌل ا ِلَى َرُسوِل اللِه -76
اِرِجـع َعَليِهَمـا »َقـاَل:  .ِجئُت اَُبايُِعَك َعلـى الِهجـَرِة َوَتَركـُت اََبـَويَّ َيبِكَيـانِ 

 7.«َفاَضِحكِهَما َكماَ اَبَكيَتُهَما
روايت شده که مردي در محضر  از حضرت عبدالله بن عمرو 

ام تا بر هجرت، ا مده :حاضر شد و عرض کرد  با سعادت رسول الله
ام که مادرم را رها کرده ارک شما بيعت کنم و در حالي پدر وبر دست مب

  .کردندها گريه ميا ن
ها را به گريه برگرد و همان طور که ا ن :فرمودند حضرت ا ن
 ها را بخندان.ا ن ،ايدرا ورده

 ُسوِل الله : اَنَّ َرُجلاً َهاَجَر ا ِلَى رَ  يِّ َعْن اَبِي َسِعيد  الُْخْدرِ  -71
َقـاَل: «. اَِذنَالَـكَ ». َقـاَل: يَ َقاَل: اََبَوا«. َهْل لََك اََحٌد بِالَْيَمنِ »ِمَن الَْيَمِن َفَقاَل: 

َّ َفِبرَُّهَما»لاَ. َقاَل:  ْن اَِذنَالََك َفَجاِهْد َوا ِلا  2.«اْرِجْع ا ِلَْيِهَما َفاْسَتا ِْذنُْهَما َفا ِ
مردي از يمن هجرت روايت شده:  از حضرت ابوسعيد خدري 

از وي پرسيد:   حضرتا ن .حاضر شد کرده در محضر رسول الله 
 ا يا در يمن خويش و قريبي داري؟ 

 در جواب گفت: بله پدر و مادرم. 
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ي هجرت را ها به تو اجازهاز وي پرسيد: ا يا ا ن  حضرتا ن
 دادند؟ 

 گفت: خير. 
اجازه بگير، ها برگرد و از ا ن دو فرمودند: پيش ا ن  حضرتا ن

ها احسان در حق ا ن ،اگر اجازه دادند پس جهاد کن و در غير اين صورت
 و خوش رفتار باش. نموده 

اَنَّ َرُجلـاً ِمـَن  :َعْن َعْبِد اللـه ْبـِن ِديَنـار  َعـْن َعْبـِد اللـه ْبـِن ُعَمـرَ  -7٨
َوَحَمَلـُه َعَلـى ِحَمـار  َكـاَن  ،َفَسلََّم َعَلْيِه َعْبـُد اللـه ،الاَْعَراِب لَِقَيُه بَِطِريِق َمكَّةَ 

اَْصـَلَحَك  :َفُقْلَنـا لَـهُ  :َفَقاَل اْبُن ِديَنار   ،َواَْعَطاُه ِعَماَمًة َكانَْت َعَلى َرا ِْسهِ  ،َيْرَكُبهُ 
ا ِنَّ اََب َهـَذا َكـاَن  :لـهالله ا ِنَُّهُم الاَْعَراُب َوا ِنَُّهْم َيْرَضْوَن بِالَْيِسيِر. َفَقاَل َعْبـُد ال

ا لُِعَمَر ْبِن الَْخطَّابِ  ا ِنَّ اََبـرَّ الِْبـرِّ » :َيُقـولُ  َوا ِنِّي َسِمْعُت َرُسـوَل اللـه  ،ُودًّ
 7.«ِصَلُة الَْولَِد اَْهَل ُودِّ اَبِيهِ 

کند که در مسير روايت مي  از حضرت ابن عمر  ابن دينار
بر وي   عبدالله بن عمر مکه با يک اعرابي برخورد نمود، حضرت

اي را که سلام کرد و از سواري خود پايين ا مد و او را سوار کرد، و عمامه
 بر سر داشت به وي هديه نمود.

فرمايد: به ايشان گفتم: اين شخص به احساني مي  ابن دينار
  ؟(ما سواري و عمامه را با هم داديدشد )شتر از اين هم خوشحال ميکم

فرمود: پدر او از دوستان پدر من بود، و من   حضرت ابن عمر
ام بهترين صله و نيکي، احسان نمودن با دوستان شنيده از رسول اکرم 
 پدر است.
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ِمَن » :َقالَ  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص اَنَّ َرُسوَل اللِه  -79
 ؟َهْل َيْشتُِم الرَُّجُل َوالَِدْيهِ  !َيا َرُسوَل اللهِ  :َقالُوا«. لرَُّجِل َوالَِدْيهِ الَْكَبائِِر َشْتُم ا

ُه َفَيُسبُّ اُمَّهُ » :َقالَ   7«.نََعْم َيُسبُّ اََبا الرَُّجِل َفَيُسبُّ اََباُه َوَيُسبُّ اُمَّ
کند که رسول روايت مي  حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص

ترين گناهان کبيره يکي اينست که شخصي رگفرمودند: از بز الله 
  .والدينش را مورد لعن و نفرين قرار دهد

از روي تعجب پرسيدند: اي رسول خدا! ا يا امکان دارد   صحابه
 شخصي والدينش را مورد لعن قرار دهد؟ 

فرمودند: بله، به اين صورت که دو نفر به هم ديگر دشنام بدهند، 
شخص متقابلا مادر يا پدر اين را بد و بيراه  اين يکي پدر ديگري را و ا ن

 باشند.بگويد، گويا هر يکي از ا ن دو به لعن و طعن والدينشان مشغول مي
دشنام ترازي بين هم ديگر از اعمال بسيار شنيع و قبيح است که 
شرع مقدس از ارتکاب ا ن نهي فرموده، چرا که اين عمل در حقيقت 

را   شود، از اين جا بود که صحابهمي موجب الحاق اذيتي به والدين نيز
شود که جرا ت بر دشنام به تعجب واداشت که ا يا چنين فردي يافت مي

 دادن والدينش کند.

 يَ َيا َرُسوَل اللِه! ا ِنَّ اُمِّ  َفَقاَل:  يَّ َعْن َعائَِشَة اَنَّ َرُجلاً اََتى النَّبِ  -2١
ْقُت اْفُتِلتَ  َقْت اََفَلَها اَْجٌر ا ِْن َتَصدَّ ْت نَْفَسَها َولَْم تُوِص َواَظُنَُّها لَْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ
 2.«نََعمْ » :َقالَ  ؟َعْنَها
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 حضرتکند: مردي نزد ا نروايت مي حضرت عايشه صديقه 
  ا مد و گفت: يا رسول الله! مادرم به صورت ناگهاني وفات نمود و

يافت حتما صيت نمايد، به گمانم اگر فرصت سخن ميفرصت نيافت تا و
 توانم به جايش صدقه کنم، بعدا به او پاداش برسد؟ کرد، ا يا ميوصيت مي
 «.ا ري»فرمود:  پيامبر 

 

 يِّ بِ َاْقَبَل َرُجٌل ا ِلَى نَ  :َقالَ   َعن َعْبِد اللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاصِ  -27
 :َقالَ  .اَُبايُِعَك َعلَى الِْهْجَرِة َوالِْجَهاِد اَْبَتِغي الاَْجَر ِمَن اللهِ  :َفَقالَ  اللِه 
َفَتْبَتِغي الاَْجَر » :َبْل ِكلاَُهَما. َقالَ  ،نََعمْ  :َقالَ «. ؟ي  َفَهْل ِمْن َوالَِدْيَك اََحٌد حَ »

 7.«ى َوالَِدْيَك َفاَْحِسْن ُصْحَبَتُهَماَفاْرِجْع ا ِلَ » :نََعْم. َقالَ  :َقالَ «. ِمَن اللهِ 
کند يکي از روايت مي حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص 

خواهم براي ا مد و عرض کرد: مي  حضرتاصحاب خدمت ا ن
هجرت و جهاد بر دست مبارکتان بيعت نمايم و پاداش ا ن را فقط از الله 

 تعالى خواهانم. 
 الدينت در قيد حيات است؟ فرمود: ا يا يکي از و رسول الله 

 ها زنده اند. ا ن شخص در پاسخ فرمود: ا ن
تو از الله تعالى اميد ثواب داري و به دنبال  فرمودند: رسول الله 

 اجر و پاداش هستي؟ 
 ا ن شخص در جواب گفت: بله. 

پس برگرد و خدمت  ،فرمود: وقتي اين طور است رسول الله 
 رفتاري کن.  ها خوشوالدينت را بکن و با ا ن
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َلِميِّ  -22 َجاَء ا ِلَى   اَنَّ َجاِهَمةَ   َعن ُمَعاِوَيَة بِن َجاِهَمَة السَّ
 :َفَقالَ  .فقال: يا رسول الله اََردتُّ اَن اَغُزَو َو َقد ِجئُت اَسَتِشيُركَ  النَِّبيِّ 
  7.«ا َفا ِنَّ الَجنََّة َتحَت ِرجَليَهاَفالِزمهَ » :َقالَ  .نََعم :َقالَ  «؟َهل لََك ِمن اُم  »

روايت شده روزي حضرت  از حضرت معاويه بن جاهمه 
ا مد و عرض کرد: اي رسول الله! من  حضرتپيش ا ن جاهمه 
  .امي رفتن به جهاد را دارم و براي مشوره ا مدهاراده

 ا يا مادرت در قيد حيات است يا خير؟  :عرض نمود رسول الله 
 ا ري.  فرمود:
خدمتش را لازم بگير که بهشت زير پاي  فرمودند: حضرت ا ن

 مادران است.

ا َِذا نََظَرالَولَُد ا ِلَى » :َقاَل َرُسوُل اللِه  :َقالَ  َعن اِبِن َعبَّاس   -24
َو ا ِن نََظَر  !َرُسوَل اللهِ  : َياِقيلَ  «.الَوالَِدِة نَظَرًة َكاَن لِلَولَِد ِعدُل ِعتِق نََسَمة  

 2«.اللُه ا كَبرَ »: ائََة َوِسِتيَن نَظَرًة ؟ َقالَ َثلاَثمِ 
ي مهر و هرگاه فرزند، پدرش را به ديده فرمودند:  حضرتا ن

اي که او خوش شود، او را ثواب ا زاد کردن يک محبت بنگرد به گونه
اه کند، رسول رسد.گفته شد اگر روزانه سيصد و شصت مرتبه نگغلام مي
هر چه قدر  :تر است. )يعنيفرمودند: الله تعالى از اين هم بزرگ الله 

 شود(. که نگاه کند به همان اندازه به او پاداش داده مي
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َعفَواً َعن نَِساِء » :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه  َعن اَبِي ُهَريَرَة  -23
َلاً النَّ  اِس َتعُف نَِساُؤكُم َو َبرُّوا ا ََباَءكُم َتَبرَّكم اَبَناُؤكُم َو َمن اََتاُه اَُخوه ُمَتَنصِّ

 7«.َفلَيقِبل َذلَِك ِمنُه ُمِحَقاً َكاَن اَو ُمبِطَلاً َفا ِن لَم َيفَعل لَم َيِرد َعلَي الَحوضِ 
 روايت شده که حضور اقدس  از حضرت ابوهريره 

طه به زنان ديگران پرهيزگاري پيشه کنيد تا در مقابل زنان فرمودند: در راب
شما پاک دامن باقي بمانند، با پدرانتان رفتارتان را خوب کنيد تا در مقابل 
فرزندانتان رفتارشان را با شما درست کنند. پيش هر کسي برادرش براي 
معذرت خواهي بيايد، او هم در مقابل بايد عذرش را بپذيرد، برابر است 

ه بر حق باشد يا به ناحق در هر صورت او را معاف کند، در غير اين ک
 صورت بر حوض من وارد نشود. 

َوالنََّظُر ا ِلَى  ،النََّظُر ا ِلَى الَوالِِد ِعَباَدةٌ  قال: َعن اِبِن َمسُعود   -2٢
َوالنََّظُر ا ِلَى اَِخيَك ُحبَّاً لَُه ِفي اللِه  ،ِعَباَدةٌ  َوالنََّظُر ا ِلَى الَمصَحفِ  ،الَكعَبِة ِعَباَدةٌ 

 2.ِعَباَدةٌ 
روايت شده که نگاه کردن به   از حضرت عبدالله ابن مسعود

ي پدر عبادت است، نگاه به سوي خانه کعبه عبادت است، نظر چهره
شود، زيارت انداختن و زيارت مصحف )قرا ن کريم( عبادت محسوب مي

 از برادر به خاطر الله تعالى عبادت است. و ديداربيني
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بَِعْشِر َكِلَمات  َقاَل:   َقاَل: اَْوَصانِي َرُسوُل اللهِ  َعْن ُمَعاذ   -26
نَّ َوالَِدْيَك َوا ِْن اََمَراَك اَنْ »  َلا تُْشِرْك بِاللِه َشْيًئا َوا ِْن قُِتلَْت َوُحرِّْقَت َوَلا َتُعقَّ

  7«.َتْخُرَج ِمْن اَْهِلَك َوَمالِكَ 
به من   فرمايد: محبوبم رسول اللهمي بن جبل حضرت معاذ 

که کسي را با الله تعالى شريک قرار ده وصيت نمودند: از ا ن جمله اين
اگر  ،مده اگر چه کشته شوي يا سوزانده شوي، والدينت را نافرماني مکن

 ترک کني. چه تو را امر نمايند مال و اهلت را

َما ِمن َولَد  َبار  َينظُُر » َقاَل: اَنَّ َرُسوَل اللِه  َعن اِبِن َعبَّاس   -21
َقالُوا: َوا ِن  «.ا ِلَى َوالَِديِه نَظَرَة َرحَمة  ا ِلَّا َكَتَب اللُه لَُه بُِكلِّ نَظَرة  َحَجًة َمبُروُرة  

  2«.اللُه اَكَبَر َو اَطَيبُ  ،نََعم»ِماَئَة َمرَّة ؟ َقاَل:  نََظَر كُلَّ َيوم  
فرمودند:  روايت شده که رسول الله   از حضرت ابن عباس

چنين فرزند نيکوکاري نيست که با هر نگاه رحمت به والدين، الله هم
 ي اعمالش يک حج قبول شده ننويسد. سبحانه و تعالى در نامه

 : اگر روزانه صد مرتبه نگاه کند؟ يکي از اصحاب عرض نمود
تر و فرمودند: الله سبحانه و تعالى از اين هم بزرگ رسول الله 

 تر است. پاک

ِرَضي الرَّبِّ » :َقالَ  : َعِن النَِّبيِّ  َعن َعبِد اللَه بِن َعمرو    -2٨
ِرَضي » :َو فِي ِرَواية   ،«َخِط الرَّبِّ ِفي َسَخِط الَوالِدِ َو سَ  ،ِفي ِرَضى الَوالِدِ 

  7.«الرَّبِّ ِفي ِرَضي الَوالَِديِن َو َسَخطُُه ِفي َسَخِطِهَما
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کند که روايت مي از رسول الله    حضرت عبدالله بن عمرو
فرمودند: خشنودي پروردگار در خشنودي پدر است و  حضرت ا ن

 نارضايتي پدر است. نارضايتي پروردگار در 
در روايتي ديگر ا مده که رضايت پروردگار در خشنودي والدين 

 است و برعکس.

 :َثَلاَثٌة َلا َيدُخلُوَن الَجنَّةَ »َقاَل:  َعن اِبِن ُعَمَر: َعِن النَِّبيِّ   -29
َلُة َو الدَّ    2.«يُّوثُ الَعاُق لَِوالَِديِه َو الَمراَُة الُمَتَرجَّ
کند که روايت مي از رسول الله  حضرت عبدالله ابن عمر 

شوند: نافرمان فرمودند: سه شخص داخل بهشت نمي  رسول الله
والدين، زني که خود را مشابه مردان در ا ورد، )در نحوه پوشيدن لباس، 

ديوث به کسي گفته ) شکل ظاهري، سخن گفتن و غيره...( و ديوث.
فکر باشد از نشست و برخواست زن و محارمش با بيگانگان بيشود که مي
 ها را از اين عمل منع نکند(.و ا ن

َمن اََحبَّ اَن يُمدَّ لَه ِفي ُعُمِره َو اَن يَزاَد ِفي ِرزِقه َفليُبرَّ  :َعِن اَنَس   -4١
  4.َوالَِديِه َو لَيِصل َرِحَمهِ 
روايت شده: هر کس خواهان اين باشد که  انس از حضرت 

عمرش با برکت باشد و رزقش افزون گردد؛ پس شايسته است تا احسان 
به والدين را بر خود لازم گيرد و پيوسته نسبت به خويشاوندان صله 

 رحمي کند. 
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اََبرَّ الِْبرِّ ِصَلُة ا ِنَّ »: َقاَل َرُسوُل اللَِّه  :َقالَ   َعِن اْبِن ُعَمرَ   -47
 7«.يَ الَْمْرِء اَْهَل ُودِّ اَبِيِه َبْعَد اَْن ُيَولِّ 

ترين فرمودند: اعلي روايت شده که پيامبر  از ابن عمر 
رفتاري و نيکي با پدر، بعد از وفات وي اين است که ي خوشدرجه

 فرزند رابطه خود را با دوستان پدرش صميمي کند.
 .رفتن هميشگي .2 ؛رفتن موقت .7ا يد: معني ميبه دو « يولي» لفظ 
زيرا زماني که پدر در  ؛وفات کرده باشد و اين درجه بالاتر است :يعني

خوش رفتاري با دوستان پدر براي به دست ا وردن  ،قيد حيات باشد
خواهد از جانب پدر برا ورده شود، بسيار معين و مددگار غرضي که مي

ا بعد از وفات پدر از اغراض شخصي به هاست. اما احسان نمودن با ا ن
 رساند.دور است، و جز احترام به پدر چيز ديگري را به اثبات نمي

ُيْقِسُم لَْحًما بِالِْجِعرَّانَِة   يَّ َراَْيُت النَّبِ  :َقالَ   عن ابي الطَُّفْيلِ   -42
 ،َفَجَلَسْت َعَلْيهِ  ،َفَبَسَط لََها رَِداَءهُ ،  يِّ بِ ا ِْذ اَْقَبَلِت اْمَراٌَة َحتَّى َدنَْت ا ِلَى النَّ 

ُه الَّتِ  :َفَقالُوا ؟يَ َمْن هِ  :َفُقْلتُ   2اَْرَضَعْتُه. يَهِذِه ُامُّ
را در  کند که رسول الله روايت مي حضرت ابوطفيل 

ي جعرانه، در حال تقسيم گوشت ديدم، ناگهان زني پديدار شد تا منطقه
چادرش را براي  رساند، رسول الله  ه رسول الله اين که خود را ب
او  :ا ن بانو بر روي ا ن نشست. من از کسي پرسيدم ا ن زن پهن کرد،

 کيست؟ 
 است. به من جواب داده شد: او مادر رضاعي رسول الله 
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ائِِب  -44 َثُه اَنَُّه َبلََغُه اَنَّ  اَنَّ ُعَمَر ْبَن السَّ َكاَن  َرُسوَل اللِه  َحدَّ
ثُمَّ  ،َفَقَعَد َعَلْيهِ  ،َفَوَضَع لَُه َبْعَض َثْوبِهِ  ،َفاَْقَبَل اَُبوُه ِمَن الرََّضاَعةِ  ،َجالًِسا َيْوًما
ثُمَّ اَْقَبَل  ،َفَجَلَسْت َعَلْيهِ  ،َفَوَضَع لََها ِشقَّ َثْوبِِه ِمْن َجانِبِِه الا َخرِ  ،اَْقَبَلْت اُمُّهُ 
  7َفاَْجلََسُه َبْيَن َيَدْيِه. َفَقاَم لَُه َرُسوُل اللَِّه  ،َن الرََّضاَعةِ اَُخوُه مِ 

 :راوي حديث است که به او خبر داده شد عمر بن سائب 
نشسته بودند، ناگهان پدر رضاعيشان وارد مجلس  روزي رسول الله 

قسمتي از چادرش را براي وي پهن نمود و او بر   حضرتشد، ا ن
 حضرت ا مد، ا ن  حضرتست، سپس مادر رضاعي ا نروي ا ن نش

قسمت ديگر چادرش را براي وي پهن کرد، او هم بر روي ا ن نشست، 
براي   حضرتبعد از مدتي برادر رضاعيش در مجلس وارد شد، ا ن

 استقبال وي به پا خاست و او را جلو روي خودش نشاند. 

اً بَِوالَِديكَ :  ُعَمرَ  َعن اِبنِ  -43 تُضِحَكُهَما  ،نَوُمَك َعَلى الَّسِريِر َبرَّ
. ،ُيضِحَكانِكَ  يِف ِفي َسِبيِل اللِه َعزَّ َو َجلَّ   2اَفَضُل ِمن ِجَهاِدَك بِالسَّ

روايت شده که خواب تو بر   از حضرت عبدالله بن عمر
و را به خنده ها هم ترختخواب به شرط اين که والدين را خوش کني و ا ن

 بهتر است از اين که با شمشير در را الله تعالى به جهاد بپردازي. ،ا ورند
اين در صورتي است که والدين نياز به خدمت داشته باشند و اعلان 

 عمومي براي جهاد نباشد.
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رَداءِ  -4٢ نَّ لِي اِمَراٌَة َو ا ِنَّ اُمِّي ا ِ  :َفَقالَ  ،: اَنَّ َرُجَلاً اََتاهُ  َعن اَبِي الدَّ
رَداءِ  ؟َتا ُمُرنِي بَِطَلاِقَها  :َيُقولُ  َسِمعُت َرُسوَل اللِه :  َقاَل اَُبو الدَّ

  7.«اَو اَحِفظهَ  ،فا ِن ِشئَت َفاََضع َذلَك الَباَب  ،الَوالُِد اَوَسُط اَبَواِب الَجنَّةِ »
ن حاضر روايت شده که مردي خدمت ايشا از حضرت ابودرداء 

 کند. ولي مادرم مرا به طلاق او امر مي ،همسري دارم :شد و عرض کرد
فرمودند: مي  حضرتا نشنيدم كه : فرمود حضرت ابودرداء 

خواهي ا ن را حفاظت کن و اگر است، اگر مي بهشتي مياني پدر دروازه
 خواهي ا ن را ضايع کن. مي

الَجنَُّة َتحَت اَقَداِم : »َقاَل َرُسوُل اللِه  :َقالَ   س  َعن اَنَ  -46
  2.«الاُمََّهاتِ 

 بهشتفرمودند:  حضرت روايت شده: ا ن از حضرت انس 
)اگر فرزندان والدين را خدمت کنند، مستحق  هاي مادران است.زير قدم
 شوند(.ميبهشت 

َمن َزاَر َقبَر َوالَِديِه اَو اََحِدِهَما ِفي كُلِّ ُجمَعِة  :َعن اَبِي ُهَريَرَة  -41
ًة َغَفَر اللُه لَُه َو كُِتَب َبرَّاً.   4َمرَّ
روايت شده: هر شخصي که هر جمعه به   از حضرت ابوهريره

زيارت قبر والدينش يا يکي از ا ن دو برود، الله تعالى گناهانش را 
 ا ورد. برداران به شمار ميي فرمانبخشد و او را در زمرهمي
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َمن َزاَر َقبَر َوالَِديِه اَو اََحِدِهَما :  َعن اَبِي َبكر   َعن َعائَِشَة  -4٨
 7َغَفَر اللُه لُه بَِعَدِد كُلِّ َحرف  ِمنَها. ،َفَقَراَ ِعنَدُه يس ،ِفي كُلِّ َيوِم ُجمَعةِ 

 اش حضرت صديق اکبراز پدر گرامي حضرت عايشه صديقه 
 هر شخص قبر والدينش، يا يکي از ا ن دو کند که فرمودندروايت مي :

را هر جمعه زيارت کند و در همين ضمن سوره يس را در ا ن جا تلاوت 
ي يس، او را مورد مغفرت قرار نمايد، الله تعالى به عدد حروف سوره

 دهد. مي

َمن َحجَّ َعن َوالَِديِه اَو َقَضى َعنُهماَ َمغَرَماً :  َعن اِبِن َعبَّاس   -49
  2َبَعَثُه اللُه َيوَم الِقَياَمِة َمَع الاَبَراِر.

روايت شده: هر شخص که از  از حضرت عبدالله بن عباس 
ا در ها را ادا نمايد، الله تعالى او ريا قرض ا ن ،طرف والدينش حج نمايد

 روز قيامت با نيکان حشر خواهد نمود.
هِ :  َعن َجابِر   -3١ تُه َو  ،َمن َحجَّ َعن اَبِيِه اَو اُمِّ َفَقد َقَضى َعنُه َحجَّ

.  4َكاَن لَه َفضُل َعشِر ِحَجج 
هر شخص از طرف روايت است که فرمودند:  از حضرت جابر 

است و  مودهها حج نپدر يا مادر خود حج کند، بدون شک از طرف ا ن
 شود.اضافه بر ا ن، در نامه اعمال خود او ثواب ده حج نوشته مي
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: بنده قرا ن مجيد را حفظ نموده و مدتي است به تحصيل علوم 7س
ميل رسانده عربي مشغول هستم، قصد دارم دروس حوزوي را به پايه تک

و به خدمت دين مشغول شوم، ليکن والدينم اصرار دارند تا تحصيل علوم 
ديني را رها کرده و به شغلي دنيوي روي ا ورم، في الحال در دو راهي گير 

ام، ا يا گنجايش دارد به طور موقت با والدين خود قطع رابطه کرده و کرده
 جهت ادامه تحصيل به جايي ديگر هجرت کنم يا خير؟

توان اگر والدينتان نياز مبرم به خدمت و اعانت شما دارند و نمي ج:
رساني هستي ها را تنها گذاشت، و تو هم به نحو احسن قادر به خدمتا ن

و علاوه از شما شخص ديگري از پس اين کار برنمي ا يد؛ پس در چنين 
ي تحصيل به صلاح صورتي تنها گذاشتنشان و هجرت نمودن براي ادامه

بلکه بهتر همين است که في الحال به خدمت ا نان مشغول باشي و  نيست،
 در اوقات فراغت و مناسب به فراگيري علوم شرعي بپردازي.

يا  ،ها نيازمند خدمت و اعانت شما نباشندالبته در صورتي که ا ن
توانند از پس اين مسئوليت برا يند، در اين صورت افراد ديگر خانواده مي

البته به شرط اين که  ،ي تحصيل علوم ديني بپردازيتواني به ادامهمي
  7ها هم نباشد.شکل و تصوير تقابل در ا ن ديده نشود و حق تلفي ا ن

                                                 

 (.79/4١) باب حقوق الوالدين و غيرهما، فتاوي محموديه .7
 باشد:هاي زير پاسخ اين مسئله روشن ميهاي کتابچه از عبارتچنان
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 (.7/32نفع غيره. )المقدمه لدينه، و فرض کفايه، و هو مازاد عليه ل
باشد، و در باشد فرض عين مياي که براي دينش ضروري ميفرا گرفتن علم به اندازه

 باشد.صورتي که اضافه بر ا ن باشد فراگيريش فرض کفايه مي
يحل سفر فيه خطر الا باذنهما )اي باذن الوالدين(، و ما لاخطر فيه يحل بلاا ذن منه، و منه  لا

 العلم. السفر في طلب



  

از   : پيرامون والدين حديثي از حضرت معاذ بن جبل2س
به وي چندين وصيت  روايت شده که رسول الله  حضرت ا ن

ها اين است: والدينت را نافرماني مکن گر چه تو را نمودند يکي از ا ن
يا دستور دهند تمام اموال  ،وادار به طلاق و جدايي از همسرت را بنمايند

ا يا عمل بر ظاهر اين حديث لازم و واجب  ات را خرج نمايي،و دارايي
 است يا تشريح و تا ويلي غير از اين دارد؟ لطفا بنده را راهنمايي کنيد.

و فرمان برداري از والدين لازم و ضروري است؛ و نافذ : اطاعت ج
ها به طلاق زن و ترک مال مشروط است به اين که احتمال کردن امر ا ن

وقوع ا ن شخص در فتنه و فساد نباشد، به طور مثال اگر از طلاق دادن زن، 
مرتبه روابط  رود شخص مذکور به علت علاقه قبلي، دوبيم اين مي

يا  ،ن برقرار کند و به عمل منافي عفت زنا مبتلا گرددنامشروع با همين ز
توان اين به دزدي کشانده شود، پس مي ،در وقت نبود مال و نياز به ا ن

 7ها را از ظاهر حديث استثناء نمود تا از فتنه و فساد در امان باشد.صورت

                                                                                                         

ي پدرو مادر به مسافرت رفتن باشد بدون از اجازهدر مسافرتي که خطر در پيش رو مي
ي ا نان به مسافرت رفتن باشد بدون اجازهباشد، البته اگر در ا ن سفر خطري نميجايز نمي

 باشد.ها مياشکالي نخواهد داشت، سفر براي فراگيري علوم ديني از همين قبيل مسافرت
فرمايد: لانه ا ولي من التجارة اذا کان الطريق ا منا و لم يخف مي بن عابدين علامه ا -2

 .(3/72٢، کتاب الجهاد ، مطلب طاعه الوالدين فرض عين رد المحتارعليهما الضيعه. )
باشد، در صورتي که مسير مسافرت ما مون باشد.و هيچ گونه تر ميزيرا از سفر تجارت اولي

 ها نباشد.خطر ضياع بر ا ن
ا ذن والديه لو  مذکور است: و له الخروج لطلب العلم الشرعي بلا درمختاربازهم در  -4

فتاواي ، خلاصه الفتاوي، کذا في 6/3١6مليحا. )کتاب الحظر و الاباحه ، فصل في البيع 
 (.هنديه
ي والدين به طلب علم شرعي برود به شرط اين که بداند واقعا تواند بدون از اجازهوي مي
 ياز دارد.به ا ن ن

 (:79/42) باب حقوق الوالدين و غيرهما، فتاوي محموديه .7



  

شخصي  فرمايند علماي کرام و مفتيان عظام در رابطه با: چه مي4س
 کند؟که از والدينش نافرماني مي

باشد، نافرماني والدين درست : در مواردي که مباح و جايز ميج
 7 شود.کار مينيست و مرتکبش سخت گناه

َم َعلَيُکم »: قال: قال رسول الله   عن المغيره -7 اِنَّ اللَه ُحرِّ
َهاتِ    ل اللهکند که رسوروايت مي  حضرت مغيره؛ 2«ُعُقوُق الاُمَّ

 .است فرمودند: همانا خداوند نافرماني مادران را بر شما حرام گردانيده
لِه ِفي َوالَِديِه اَصَبَح لَُه َباَباِن َمفتُوَحاِن ِمَن النَّاِر َو َمن اَصَبَح َعاِصياَ لِ  -2

َو اِن َظَلَماُه َو  اِن َکاَن َواِحَداً َفَواِحَداً َقاَل َرُجٌل َو اِن َظَلَماُه َقاَل َو اِن َظلََماهُ 
  4.اِن َظَلَماهُ 

: اگر والدين فرزندان خويش را به امور ناجايز و حرام امر 3س
برداري کنند يا ها اطاعت و فرمانگردد از ا ننمايند، ا يا بر اولاد لازم مي

 خير؟
 بنابر دلايل زير: 3ها اطاعت نمود.ا ن: در امور ناجايز هرگز نبايد از ج
، َطاَعَة ِفي َمعِصيِة اللهِ  َلا» َقاَل: اَنَّ َرُسوَل اللِه  َعن َعِلي  -7

کند که رسول روايت مي  حضرت علي؛ ٢«اِنَّماَ الطَّاَعُة ِفي الَمعُروفِ 
فرمودند: در نافرماني الله هيچ گونه اطاعتي )از کسي( نيست،  الله 

 باشد.عت کردند در کارهاي خوب ميهمانا اطا
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َلاَطاَعَة »  :َقاَل َرُسوُل اللِه  :َقالَ  َعن ِعمَراَن بِن ُحَصين   -2
روايت شده که  از عمران بن حصين ؛ 7«لَِمخلُوق  َفي َمعِصيِة اللهِ 

فرمودند: در نافرماني نمودن از الله نبايد از هيچ مخلوقي  رسول الله 
 اطاعت صورت گيرد.

بعد از اين که والدين، دخترشان را به عقد و ازدواج کسي در : ٢س
توانند از وي بدون اجازه شوهرش در امور متعلق به ا ورند، ا يا ميمي

خودشان کار بگيرند، يا اين که محدوديت و ممنوعيتي خاصي وجود 
 دارد؟
اج شخصي در ا وردند، : زماني که والدين دخترشان را به ازدوج

باشد و از ي شوهر ميمسئوليت حفظ و نگهداري وي شرعا بر عهده
گردد، در چنين صورتي فقط يک بار در هفته ي والدين ساقط ميعهده
ي شوهر حق ندارد ها برود و برگردد، و بدون اجازهتواند به زيارت ا نمي

باشند، خترشان ميجا بماند. و در صورتي که والدين مشتاق ديدار ددر ا ن
توانند به ملاقات وي بروند مشروط به اين که شب را بدون از اجازه مي

 2جا نمانند.شوهر در ا ن
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ر: َوَلايمَنُعَها ِمَن الُخُروِج اِلَي الَوالَِديِن فِي کُلِّ ُجمَعِة اِن لَم يقِدر َعَلي اِتيانِ   َها َوَلافي الدُّ
ُخوِل َعليَها ک لَّ ُجمَعة  َويمَنَعُهم ِمَن الَکيُنونَِة َوفِي نُسَخة  ِمَن الَبيُتوَتِة )ِعنَدَها(  يمَنُعُهَما ِمَن الدُّ

 4/6١2 :قه، مطلب في الکلام علي المؤنسه، باب النف، کتاب الطلاقالدر المختارَتي. )بِه يف
 (.فتاوي قاضي خانکذا في 
شوهر نبايد همسرش را از رفتن پيش والدينش، يک مرتبه در هر  :کور استمذ درمختاردر 

روز جمعه باز دارد، اگر خودش قادر به ا وردنش نباشد، و هم چنين نبايد از ا مدن پدر و 
اري ا نان زگاي پيش دخترشان ممانعت ورزد، البته از شبمادرش يک دفعه در هر جمعه

 تواند جلوگيري نمايد.مي



  

: استادم مبتلا به بيماري شديدي است و نياز دارد تا نيازهاي 6س
اش را ديگران انجام دهند؛ زن و فرزندي که او را خدمت کنند روزمره

والدينم مخالف حضور من در محيط مدرسه ديني و پيش او نيست، 
نشيني با بزرگان هستند، ا يا برايم که فردي عالم و ا گاه از مسايل ديني هم

هستم گنجايش دارد تا خدمت به استاد، و رفع نيازهاي ضروري ايشان را 
 برداري از والدين مقدم کنم؟بر اطاعت و فرمان

خاصي هستند، تا جايي که در  مرشد و استاد داراي مقام و مرتبه :ج
شماري ايراد ها تاکيدات بيشريعت اسلامي نسبت به خدمت و احترام ا ن

 شده است.
جويي و شريعت مطهر اسلام نسبت به افراد بيگانه که نياز به دل

ها داده چه برسد به استاد و مرشد که کمک دارد حکم به پيگيري حال ا ن
 کند.جاي پدر را ايفا مي

اري شاگرد نسبت زگن که والدين حق جلوگيري از خدمتخلاصه اي
به استاد را ندارند، به شرط اين که در خدمت به والدين کوتاهي صورت 

 7نگيرد.

کرد، من مادرم بيمار بود، ا خرين روزهاي عمرش را سپري مي :1س
يار از زبانم بنابر فطرت اختکردم، در حين خدمت بياز او پرستاري مي

اند انساني، سر و صدا بلند شد، اکنون که ايشان دار فاني را الوداع گفته
خورم از اين که چرا در اين روزهاي حد افسوس ميخيلي پشيمانم و بي
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 (.491 الفصل الاول ص:



  

پاياني عمرش اين چنين با وي رفتار نمودم، از شما علماي کرام 
ه من با چه احساسي کنم به من بگوييدکه مادرم نسبت بدرخواست مي

 توانم جبران کنم؟وفات نمود، اکنون چگونه مي
حد ضعيف و ناتوان غالبا اين احساس را کرده که چون بي :ج
 نمودنکني شايد از خدمت باشد و از اين که پيوسته وي را خدمت ميمي

اي؛ به همين خاطر شايسته است که به کثرت استغفار به وي خسته شده
 7توي شريعت براي وي ايصال ثواب کن.بنمايي و در پر
اِعدِ  يَعْن اَبِ  َبْيَنا نَْحُن ِعْنَد َرُسوِل  :َقالَ   يِّ اَُسْيد  َمالِِك ْبِن َربِيَعَة السَّ

ِمْن بِرِّ  يَ َهْل َبقِ  !َيا َرُسوَل اللهِ  :َفَقالَ  ،َسِلَمةَ  يا َِذا َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبنِ  اللِه 
لاَُة َعَلْيِهَما» :َقالَ  ؟َما بِِه َبْعَد َمْوتِِهَماٌء اََبرُّهُ ئْ شَ  يَّ اََبوَ  َوالِاْسِتْغَفاُر  ،نََعِم الصَّ
َّ بِِهَما يَوِصلَُة الرَِّحِم الَّتِ  ،َوا ِنَْفاُذ َعْهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما ،لَُهَما َ تُوَصُل ا ِلا  ،لا

کند در مي روايت  ابواسيد مالک بن ربيعه ساعدي؛ 2«َوا ِْكَراُم َصِديِقِهَما
ي شخصي از قبيله ،حضور داشتيم  ا ن حالي که در محضر رسول الله

ا يا بعد از وفات والدينم هنوز ه! يا رسول الل :سلمه ا مد و عرض کردبني
فرمودند:  رسول خدا  م؟حقي باقي مانده که نسبت به ا نان نيکويي بکن

ر با کسي عهد و اگو شان نماز بخوان و در حقشان استغفار بنما، براي ،بله
چنان صله رحمي بکند که بدون بر ا ن عمل بکن، و ا ن ،اندپيماني داشته

 باشد، و با دوستانشان به نيکويي پيش بيا.ا نان ممکن نمي
اِنَّ الَعبَد لَيُموُت َوالَِداُه اَو : »َقاَل َرُسوُل اللِه  :َقالَ  َعن اَنَس  

َلايَزاُل يدُعو لَهُماَ َو يسَتغِفر لَهُماَ َحتَّي يکُتبُه اللَه اََحُدُهَما َو اِنَُّه لَهُماَ لََعاٌق فَ 
ا   4«.َبارًّ
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اي که اگر بخواهي پدر : پدر و مادر با هم مشکل دارند به گونه٨س
درچنين موقعيتي،  شود و بر عکس،مادر ناراض مي ،را راضي نگه داري
 زندان چگونه خواهد بود؟وظيفه و مسئوليت فر

: بر فرزندان لازم و ضروري است تا رضايت هر دو را جلب ج
نمايند، و خداي ناخواسته اگر در اين ميان برخوردي پيش ا مد و يکي از 
ا ن دو سر و صدا راه انداخت، بر فرزند لازم است فقط گوش کند و 

 7جوابش را ندهد.

ے  ے   ۓ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چ  قال الله تعالى:

سراء:  چۓ  .[24]الا 

: پدر و مادرم در اين مسئله با هم اختلاف دارند که مادرم 9س
بايد  :گويدو پدر مي ،تو بايد در خانه بماني و در خانه کار کني :گويدمي

تهديد کرده به شهر رفته و در ا ن جا کار و درا مدي دست و پا کني، مادر 
و بر عکس، اکنون  ،کنمبا تو صحبت نمي ،اگر حرف پدرت را قبول کني
 حرف کدام يک را قبول نمايم؟

شود و ها دچار مشکل مي: اگر با ماندن در خانه امرار معاش ا نج
بهتر است به شهر رفته و کار و شغل مناسبي  ،کندها کفاف نميمخارج ا ن

مادرت را بفهمان که ما و شما نياز داريم دست و پا کني، با نرمي و مدارا 
کنم، و از سوي ديگر در تنهايي از خداوند و براي شما کسب در ا مد مي

 2متعال بخواه تا دلش را نرم گرداند و نسبت به تو از ته دل خشنود گردد.
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وصول به ا ن بر  در راه ي وافري دارد،مادرم به پول علاقه :7١س
ديگران  ىزند و حتخلاف دستورات اسلام به رشوه و کارهاي بد چنگ مي

کند، به من گفته که حق نداري در جلوي من را هم بر اين امر تشويق مي
سبز شوي، من به خاطر خدا از او خشنود هستم، ولي به علت اعمال و 

ا يا  ،ا ترک کنماراده دارم او ر ،کندهاي زشتي که بر زبان جاري ميحرف
 شود؟اين عمل نافرماني محسوب مي

بلکه سعي کن تا به هر طريق ممکن به او  ،او را ترک نکن :ج
اي که در زندگي خدمت کرده و مايحتاجش را برا ورده سازي، به گونه

احساس کمبود نکند، دلش را با تقديم کردن هدايا و سوغاتي به دست 
 بياور. 

اش از قبيل لباس، کفش و ورد علاقههاي مختلف اشياي مدر فصل
غيره بخر و به او تقديم کن و در خلوت برايش دعا کن تا الله سبحانه و 

در ا ن تعالى محبت مال را از دلش پاک گرداند و محبت خودش را 
ي اين عملت را مشاهده خواهي جايگزين نمايد. ا ن شاءالله به زودي ثمره

 7نمود.

ا ن  ي طلاق از هم جدا هستند،شخصي، به ذريعه پدر و مادر :77س
کند و پدرش هم با زني شخص با مادرش در شهري ديگر زندگي مي

ديگر ازدواج کرده و از همسر دومش صاحب فرزند است، حال اگر او به 
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کلات خاطر کمک به مادرش از اموال پدر بدون رضايتش جهت حل مش
 چه حکمي دارد و چگونه است؟ ،مادرش )همسر قبلي او( استفاده کند

جايز نيست، و او حق ندارد بدون اجازه پدرش به مادرش چيزي  :ج
ا ن  ،تواند به مادرش کمک کندبدهد. البته از اموال شخصي خودش مي

 7شاء الله در دو دنيا رستگاري نصيبش خواهد گرديد.
رسول  ؛2«حل مال امرئ ا لا بطيب نفس منهي الا! لا: »قال النبي 

( مال هيچ شخصي بدون از رضايتش از)استفاده  :فرمايندمي  الله
 باشد.حلال نمي

: پدرم به کارهاي خلاف شرع مبتلا است، براي منع او خيلي 72س
ي است ام؛ اين کشمکش من و او به حدي رسيده که مدتتلاش کرده

با او  ا يا براي من درست است تا متقابلاً  تعلقش را با من قطع نموده است،
 قطع رابطه کنم؟

: فرزندان بايد نسبت به والدين خود مؤدب باشند و اعمالي که ج
  شود انجام دهند.ها ميحالي ا نباعث خوش

براي باز داشتن وي از منکرات، با اهل علم و دين مشوره کن تا تو 
و ا هسته ا هسته او را نسبت به  راهنمايي و ياري نمايندين خصوص را در ا

عذاب خداوند ا گاه ساز و ترک کردن او يا حرف نزدن با او صحيح 
 4نيست، بلکه براي کمک به او مسير دعا و خيرخواهي را در پيش بگير.
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شاجره پدر در حين م ،: سر و صدا بين پسر و پدري بالا گرفت74س
در غير اين صورت کفش را محکم بر سرت  ،به پسر گفت: خاموش باش

پسر هم با لحني تندتر گفت: من هم در مقابل صد کفش بر سر  .کوبممي
سؤال اين است حکم شريعت براي اين چنين فرزند نالايقي  .کوبمتو مي
 چيست؟
 في ،فرزندي که با پدر خود اين گونه برخوردي داشته باشد :ج

الواقع او بدبخت و بدنصيب است، چرا که احترام و تعظيم پدر واجب 
تا  ،است، لذا بر فرزند لازم است تا در چنين موقعيتي خاموش بماند

خداي نکرده از زبان پدر دعاي بدي جاري نشود که باعث تباهي دنيا و 
ا خرت فرزند خواهد گرديد. و بهتر همين است که والدين در مقابل اين 

ي احتياط را در نظر بگيرند تا جواب دور از انتظار رزنداني، جنبهچنين ف
 7نشنوند.

دار و اهل جماعت تبليغ هستم، پدرم مدتي : بنده شخصي دين73س
ام، دو خواهر، پيش دارفاني را وداع گفت؛ در حال حاضر من و خانواده

کنيم، فرزند ارشد ي پدري زندگي ميم در خانهو مادر چهار برادر،
خانواده هستم. ولي به دليل مشکلاتي که مادر و همسرم دارند و علاوه بر 

ام را ا ن برادرانم نسبت به همسر بنده نامحرم هستند، تصميم دارم خانواده
براي سکونت به منزلي ديگر انتقال دهم و مادرم را ترک نمايم. ولي مادرم 

، ا يا اين اقدام من در صورتي که اين چنين کنم ،ر راضي نيستبر اين ام
 شود؟خلاف اکرام مسلم است و نافرماني محسوب مي

: در معاشرت، جدايي از خانواده و جدا زندگي کردن به شرط ج
رعايت حقوق والدين خلاف اکرام مسلم نيست؛ لذا شايسته است به نرمي 
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ن جدايي به صلاح است و بنابر و با کمال ادب به مادر تفهيم کني که اي
شود. البته اين سخن دلايلي از قبيل نامحرم بودن برادران و غيره انجام مي

را به ياد داشته باش پيوسته به ديدار مادر برو و در خدمت رساني نسبت 
به وي هيچ گونه کوتاهي نکن تا به کلي احساس تنهايي نکند. ا ن شاءالله 

  7خواهي يافت.به زودي به نتيجه خوبي دست 

کند و از روزي که فرزندم با زيد رفاقت دارد نافرماني مرا مي :7٢س
از علماي زيادي اين  کند،پيوسته مرا اذيت مي کند،به حرف من توجه نمي
هاي علما را در اين خصوص برايش ام و پاسخمسئله را استفتاء نموده

از شما  ،کن هنوز از اين عادات بد دست نکشيده استلي ،امقرائت کرده
در رابطه با اين مسئله   استاد محترم استدعا دارم حکم خدا و رسولش
 را مطرح نماييد، اميد است مؤثر واقع شود.

: حق پدر بسيار زياد است، خشنودي پدر باعث خشنودي خداوند ج
، و از گيردقرار مي وارد شدن به بهشتو جلب رضايت پدر سبب 

گردد، در مشقت انداختن پدر، باعث نارضايتي پدر خداوند ناراض مي
ي عقوبت و وبالش فراگير است، محروميت بزرگي خواهد گرديد،. دامنه
 سازد. دنيا و ا خرت شخص نافرمان را نابود مي
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بنابراين بهتر همين است که از ارتکاب چنين حرکاتي باز ا يد، در 
  7افرماني غير قابل تحمل است.غير اين صورت سزاي اين ن

َرِغَم اَنُفه ثم َرِغَم اَنُفه » :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه  َعن اَبِي ُهَريَرَة 
َمن اَدَرَك َوالَِديِه ِعنَد الِكبِر » :َقالَ  ؟َمن َيا َرُسوَل اللهِ  :ِقيلَ  «.ثم َرِغَم اَنُفه
 2«.نةثُمَّ لَم َيدُخل الج ،اَو ِكَليِهَما ،اََحُدُهَما

)تا سه   روايت شده که رسول الله  از حضرت ابوهريره
 :پرسيدند(  اش به خاک ماليده باد، )اصحابفرمودند: بيني مرتبه(

فرمودند: کسي که   حضرتبيني چه کسي به خاک ماليده باد؟ ا ن
والدينش و يا يکي از ا ن دو را در سن پيري بيابد و بعدا وارد بهشت 

 نگردد.
ِرَضي الرَّبِّ ِفي » :َقالَ  َعَن النَِّبيِّ   اللِه بِن َعمرو  َعن َعبِد 

ِرَضي الرَّبِّ » :َو ِفي ِرَواية   «.َرَضى الَوالِِد َو َسَخَط الرَّبِّ ِفي َسَخِط الَوالِدِ 
 4«.ِفي ِرَضي الَوالَِديِن َو َسَخُطه فِي َسَخِطِهَما

  روايت شده که رسول الله  از حضرت عبدالله بن عمرو
فرمودند: خشنودي پروردگار در خشنودي پدر و مادر و خشم پروردگار 

 .نهفته استدر خشم پدر و مادر 

: ا يا استعمال مال پدر بدون از رضايت وي براي اولاد بالغش 76س
 درست است يا خير؟

موجب اذيت و ا زار وي  اگر اين اقدام فرزند براي پدر ناگوار و :ج
 7باشد.باشد، جايز نمي
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: ا يا بر ورثه لازم است، نذري که ميت در زمان حياتش بر 71س
 روزه را اداء نمايند؟ و گردن گرفته، مانند نمازهاي فوتي

: اگر ا ن چيز منذور شده مال باشد و ميت پيش از وفاتش جهت ج
 وصيت نموده، بايد قبل از تقسيم ميراث پرداخت گردد؛ و دراداي ا ن 

صورتي که ميت قبل از وفاتش هيچ گونه وصيتي ننموده، و هيچ گونه 
باشد، ميراثي هم به جاي نگذاشته اداي ا ن بر وارثانش لازم و واجب نمي

باشد. و اگر ا ن نذر البته عمل کردن بر نذرش نوعي احسان بر ا ن ميت مي
 باشد.اشد، بازهم ادايش بر وارثان واجب نميغير مالي ب

بر الزامي   ها واهل ظاهر از حديث حضرت سعدالبته معتزلي
 والله اعلم گيرند.بودن ا ن دليل مي

 اِسَتفَتي َرُسوَل اللهِ   انَّ َسعَد بَن ُعَباَدةَ   َعن َعبِداللِه بِن َعبَّاس  
  ََو لَم َتقِضه، َفَقاَل َرُسوُل اللهِ  ذٌر،: اَنَّ اُمِّي َماَتت َو َعَليَها نَ َفَقال  :
اِعِتق َعن » :َو َجاَء ِفي ِرَواية : اََفَتجِزُئ اَن اَعَتَق َعنَها؟ َفَقالَ  .«اِقِضِه َعنَها»

  2«.اُمِّکَ 
 روايت شده که حضرت سعد ابن عباده  از حضرت ابن عباس

 حضرتاز ا ن  از  در رابطه به نذري که بر مادرش بود و پيش
در پاسخش   حضرتايفاي ا ن رحلت کرده بود استفتاء نمود، ا ن

 فرمودند: به جاي مادرت اين نذر را وفا کن و قضاي ا ن را به جاي ا ور.
تحت اين  اشعة اللمعاتدر   علامه شاه عبدالحق محدث دهلوي

نويسد: بدان که را ي جمهور علماء بر اين است که بر وارثان حديث مي
بر نذر واجب غير مالي ميت عمل بکنند و هم چنين اگر لازم نيست که 

مالي باشد و هيچ گونه ميراثي به جاي نگذارد باز هم بر وارثان عمل کردن 
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باشد، البته خوب و مستحب است، اما اصحاب ظواهر بر ا ن واجب نمي
کذا  بر وارثان لازم ست که بر ا ن عمل بکنند بنابر همين حديث، :گويندمي

 .نقله الطيبي
در ادامه به ايراد جواب اين   علامه شاه عبدالحق محدث دهلوي

نويسد: با کمي دقت نظر، اين حديث بر وجوب اداي حديث پرداخته مي
نذر از جانب ميت دلالت ندارد، )زيرا اين روايت بر احتمالات زيادي 

اي به جاي گذاشته يا کند( از قبيل: شايد تبرعي باشد، يا ترکهدلالت مي
ي کرده باشد، هم چنين احتمال دارد نذرش مالي بوده يا غير مالي و وصيت

به طور مطلق به اين صورت گفته باشد شايد طاعتي بکنم و عملي صالح 
 به جاي ا ورم و يا روزه دارم، برده ا زاد کنم، صدقه بدهم.

 به حضرت سعد بن عباده حضرت ا ن چه وارد شده است که ا ن
 ا بي به مردم بدهد و بگويد اين چاه براي  فرمود که چاهي حفر کند و

ام سعد است دلالت بر اين امر دارد که نذرش به صورت مطلق بود و يا 
 صدقه.

هينه خدمت جُ  يکند: زني از قبيلهروايت مي حضرت ابن عباس 
ا مد و گفت: مادرم نذر کرده بود تا حج کند، ام ا توفيق حج  نبي اکرم 

به  فرمودند: به جاي او حج کنم؟ پيامبر ا يا من  ،نيافت و وفات کرد
ا ن را اداء  ،بودا يا اگر بر مادرت قرضي مي :جايش حج کن، به من بگو

رتر است به وفا اکردي؟ بنابراين حق الله را اداء کنيد، خداوند سزاونمي
 کردن.

اما به نيابت از والدين، به جاي ا وردن عين عبادات جاني، که ميت 
ا داشته ولي ادا نکرده، درست نيست، زيرا فلسفه و ها رقدرت انجام ا ن

حکمت مشروع شدن عبادات بدني از قبيل نماز و روزه اين است که بدن 
به خاطر امتحان و  :انسان مکلف، در انجام ا ن خسته کرده شود، يعني

اند، بر خلاف زکات که امتحان در ا ن به نقصان مالي ا زمايش فرض شده



  

ي نفس و هم چنين توسط که اين نقصان به وسيلهشود، در حالي تعبير مي
 غير، قابل جبران است. 

هاي فوت شده، را ي ي نماز و روزهالبته در رابطه به اداي کفاره
علماء بر اين است که اگر ميت وصيتي کرده و مالي هم به جاي گذاشته 

ي ثلث گردد بر وصيتش به اندازهدر چنين صورتي بر وارثان لازم مي
اش را شمار هاي فوتيمل بکنند. به اين شکل که نماز و روزهمالش ع

کرده و در ازاي هر نماز و يا هر روز روزه، نصف صاع از گندم يا معادل 
ا ن پول پرداخت نمايند، اميد است مورد قبول احديت قرار گيرد. در 
صورتي که ميت پيش از وفات خود، وصيتي نکرده باشد و يا اين که بعد 

اش پرداخت ا ن لازم نيست؛ اي به جاي نگذاشته، بر ورثهکهاز وفات تر
به البته اگر ورثه بدون از وصيتش تصميم گرفتند که از جانب خود تبرعا )

از امام  .ر خوبي خواهد بود()عمل بسيا احسان( اين کار را بکنندصورت 
اميد است اين احسان مورد پذيرش خداوند قرار  :نقل شده  محمد
 گيرد.

اند که ر رابطه به نيابت در مورد حج اين چنين جواب دادهام ا د
زيرا حج چنان عبادتي است که هم  ؛توان ا ن را بر نماز قياس نمودنمي
توان ا ن را فقط به نماز و يا ي مالي، لذا نميي جاني دارد و هم جنبهجنبه

 زکات ملحق نمود.
داي عين نسبت به نائب گرفتن در ا البته در احاديث رسول اکرم 
 فريضه حج تصريح شده است.

کند: زني از قبيله خثعم روايت مي حضرت عبدالله ابن عباس 
ا مد و گفت: اي رسول خدا!  الوداع نزد پيامبر اسلام  ةدر سال حج
ي الهي حج، پدرم را دريافته در حالي که پدرم خيلي پير همانا فريضه
است من به نيابت از وي ا يا جايز  تواند بر مرکب سوار شود،است و نمي

 «.ا ري» :فرمود حج کنم؟ پيامبر 



  

کند که زني نزد نبي اکرم روايت مي  عبدالله بن بريده از پدرش
 ا مد و گفت: همانا مادرم وفات نموده در حالي که حج نکرده، ا يا من
به جاي او حج  ،ا ري»فرمود:  توانم به جاي او حج کنم؟ پيامبر مي
 .«کن

فرمايد: حديث خثعمه ا ن چنان اصلي است مي  يعلامه ابن عرب
توان در رابطه که علماء بر نيابت گرفتن اتفاق کرده اند، به همين خاطر مي

اي که در شريعت وجود دارد به عبادت حج نائب گرفت؛ و اين از قاعده
 [49]النجم:  چمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  چ و ا ن را از اين قاعده که 

اي است براي فرزندان تا بدين سان ويا فرصت ويژهاند. گمستثني کرده
 ،مافات را جبران کند و هم چنين نوعي موقعيت و شفقتي است بر والدين

اي در پيشگاه احديت ي فرزندانشان مقام و منزلت بلند و ويژهتا به وسيله
 حاصل نمايند.

باشند، ا يا باز هم صله رحمي  : در صورتي که والدين مشرک7٨س
 باشد؟کردن با ا نان لازم مي

ند حقوق والدينشان را، صرف نظر از ا: در هر حال فرزندان مکلفج
چه را که خداوند خواسته، در دين، اعتقادات و جز ا ن، رعايت کنند و ا ن
ها را همواره خشنود نگه دارند تا حق پدر و مادرانشان به جاي ا ورند؛ ا ن

ها راضي باشد، تنها استثناي وارده بر اين اصل اين است که از ا نخداوند 
اگر والدين فرزندان خود را به عدم اطاعت از دستورات الهي و شرک 
نسبت به خداوند امر کنند، در اين صورت اطاعت از دستوراتشان واجب 

 نيست و نبايد بر ا ن عمل نمود.
 فرمايد:در همين مورد خداوند مي



  

  گڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ 

ڻ  ڻ     ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ

  [.7٢]لقمان:  چۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  
اگر پدر و مادر سعي بر اين کنند با من شريک بياوري نسبت به 

چه که در موردش هيچ گونه ا گاهي نداري، در چنين صورتي از ا نان ا ن
ا ايشان در زندگي دنيا به خوبي با ا نان پيش بيا برداري مکن و بفرمان
اي که مورد پسند شرع و مقتضاي احسان و بزرگواري به گونه :)يعني
 باشد.(

 فرمايد:ي عنکبوت ميي مبارکهو در سوره
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٿٺ  ٺ     ٺ   ٺچ 

  [.٨]العنكبوت:  چڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ     ڦڤ

به انسان نسبت به پدر و مادرش توصيه نموديم که به نحو احسن با 
ا نان پيش ا يد، و اگر پدر و مادر سعي بر اين کنند تا با من شريک بياوري 
نسبت به ا نچه که در موردش هيچ گونه ا گاهي نداري، در چنين صورتي 

)زيرا اطاعت مخلوق در معصيت خالق روا و  برداري مکناز ا نان فرمان
نيست(، بازگشت شما به سوي من است پس شما را به ا نچه  درست
 سازم.کرديد مطلع ميمي

است،  ىکه قيله يا قتيله بنت عبدالعز -  مادر حضرت اسماء
 - وي را طلاق داده بود چون مسلمان نشده بود، حضرت ابوبکر 

مقداري روغن و پنير و غيره به طور هديه برداشته و به نزد دخترش 
به او اجازه نداد که وارد   رفت. حضرت اسماء ء حضرت اسما

بشود، لذا شخصي را جهت دريافت مسئله پيش خواهر پدريش حضرت 
و به اطلاع  شود جويا فرستاد تا مسئله را از رسول اکرم  عايشه 

 اجازه دادند. حضرت ايشان برساند. ا ن



  

 پرسيدم، حضرت در حديث ديگري به اين شرح ا مده: من از ا ن
مادرم نياز به کمک دارد، و به همين منظور ا مده است، ا يا او را کمک 

 به او کمک کن. ،فرمودند: بله حضرت کنم؟ ا ن
در حديثي وارد شده: سه چيز ا ن چنانند که هيچ کس نبايد در انجام 

ها احسان کردن به والدين است، برابر است يکي از ا ن :ها کوتاهي کندا ن
 کافر. يا  که مسلمان باشد و

گير افراد ناسپاس نسبت به عذاب وجدان، دامن : عموماً 79س
اي در اند به نحو احسن خدمات شايستهگردد که نتوانستهوالدين مي

پرسند ا يا راهي است که حيات والدينشان ارايه دهند، به همين خاطر مي
 جبران نمايند؟بتوانند کمبودهاي گذشته را 

اي از توان گفت: ا ري، مرحلهدر پاسخ به چنين سؤالي مي :ج
 احسان بعد از وفات والدين وجود دارد.

هاي نفلي جماعت اگر کسي پاداش عبادت از ديدگاه اهل سنت و
خويش را به روح اموات اهداء کند، اين عمل جايز و بلکه مستحب نيز 

و پاداش به ارواح اموات و در عين زيرا اين امر باعث ايصال اجر  ؛است
 رسد.ي عمل نيز اجر وپاداش مضاعف ميحال به خود انجام دهنده

ترين و معتبرترين کتاب که صحيح« العقيدة الطحاوية»درکتاب 
و في دعاء »ا مده است:  ،گردداعتقادي اهل سنت و جماعت محسوب مي

قه دادن زندگان به از دعا کردن و صد ؛«مواتا  الاحياء و صدقاتهم منفعة لل
 رسد.اموات نفع مي

ترديدي وجود ندارد که اهداي ثواب اعمال نيک و يا دعا و ا مرزش 
خواستن براي اموات موجب علو درجات و سبب ا مرزش گناهانشان 

گردد؛ در قرا ن مجيد و احاديث نبوي ا يات و احاديث متعددي وجود مي
، مسئله اهداي ثواب به هادارد که مفسران و محققان اسلامي در پرتو ا ن

 اند.ارواح اموات به ويژه والدين را مورد استنباط قرار داده



  

 دهد:اش به ما اين چنين تعليم ميخداوند در کلام ازلي

]ا براهيم:  چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ 
37.] 

پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را ا ن روزي که حساب بر 
 مغفرت و ا مرزش قرار بده. شود موردپا مي

اَنَّ الَعبَد لَيُموُت َوالَِداُه اَو : »َقاَل َرُسوُل اللِه  :َقالَ  َعن اَنَس  
اََحُدُهَما َو اَنَُّه لَهُماَ لََعاٌق َفَلا يَزاُل يدُعوا لَهُماَ َو يسَتغِفر لَهُماَ َحتَّي يکُتُبه اللُه 

فرمودند:   حضرتروايت شده که ا ن  از حضرت انس ؛7«َباَراً 
نمايند که ها در ا ن حالي وفات ميوالدين شخصي، هر دو و يا يکي از ا ن

پس اگر به خاطر جبران مافات،  ،ها شده استبرده مرتکب نافرماني ا ننام
خداوند وي را در زمره  ،نمايد ها دعا و طلب استغفارهمواره براي ا ن

 ا ورد.مي برداران به شمارفرمان
قرار ا ورد و بيوالدين را زماني به ياد مي هاياحسان انسان عموماً 

اند و جز از پشيماني چيزي ديگر حاصلش ها از دنيا رفتهشود که ا نمي
 هاي از دست رفته را تلافي نمود؟توان فرصتشود، اکنون چگونه مينمي

خداوند متعال از فضل و کرم خويش اين دروازه را هم باز گذاشته 
عا و طلب استغفار و ايصال ثواب مالي وجاني، روح که اين شخص با د

بردار درا يد. اين ها را شاد بگرداند تا بدين وسيله در زمره افراد فرمانا ن
چقدر احسان خداوند متعال است که بعد از اشتباه و از دست رفتن 

هموار نموده است؛ خلاصه  فرصت باز هم راه را جهت جبران مساعد و
باک و سخت دل است ا ن شخصي که اين فرصت اين که چه اندازه بي

ا يا کسي هست که همواره موجبات خوشنودي  طلائي را از دست بدهد. و
ها کمي والدين را فراهم ا ورده باشد؟ حال ا ن که عموما در اداي حقوق ا ن

                                                 

 .المشکاةکذا في  ،الشعبلبيهقي في رواه ا .7



  

گردد برنامه منظمي جهت احقاق ا يد؛ لذا بر ما لازم ميکوتاهي پيش مي و
 ها ايصال ثواب نمايم.پيوسته براي ا ن ها مقرر نموده وحقوق ا ن

اِعدِ   َبْيَنا نَْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه  :َقالَ   يِّ َعْن َمالِِك ْبِن َربِيَعَة السَّ
 يَّ ِمْن بِرِّ اََبوَ  يَ َهْل َبقِ  ،َيا َرُسوَل اللَّهِ  :َفَقالَ  ،َسلَِمةَ  يا َِذا َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبنِ 

لاَُة َعَلْيِهَما» :َقالَ  ؟َبْعَد َمْوتِِهَما ٌء اََبرُُّهَما بِهِ يْ شَ   ،َوالِاْسِتْغَفاُر لَُهَما ،نََعِم الصَّ
َّ بِِهَما ،َوا ِنَْفاُذ َعْهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما َ تُوَصُل ا ِلا َوا ِْكَرامُ  ،َوِصَلُة الرَِّحِم الَِّتي لا

 7.«َصِديِقِهَما
حظاتي که ما نزد کند در ا ن لروايت مي   مالک بن ربيعه ساعدي

 ناگهان مردي از بني سلمه تشريف ا ورد و ،نشسته بوديم رسول اکرم 
گفت: ا يا از نيکي بر پدر و مادرم چيزي مانده که بعد از وفاتشان ا ن را به 

ها دعا و طلب ا مرزش فرمودند: بله، براي ا ن  حضرتجاي ا ورم؟ ا ن
افذ بگردان، با دوستان اند ا ن را نکن، و اگر با کسي عهد و پيماني داشته

 گردد.ها محترمانه رفتار کن و صله رحمي که بدون ا ن پيوسته نميا ن

تواند به هر دو تا اگر شخصي به سبب فقر و ناداري نمي :2١س
 باشد؟ تر ميکمک کند، از پدر و مادر حق کدام يک مقدم رسيدگي و
اند که در احسان و صوص فقها به صراحت بيان نموده: در اين خج

خوش رفتاري حق مادر بر پدر مقدم است، لذا اگر شخصي به سبب فقر 
تواند به هر دو تا رسيدگي و کمک نمايد، در اين صورت و ناداري نمي

 براي وي گنجايش وجود دارد که حق مادر را بر حق پدر ترجيح دهد.
ر احسان کردن، حق مادر بايد مقدم د :ذکر شده که مظاهرالحقدر 

 ادب حق پدر بر مادر مقدم است. داشته شود؛ البته در رابطه به احترام و
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يا  :َفَقالَ  َقاَل: َجاَء َرُجٌل اِلَي َرُسوِل اللِه  َعن اَبِي ُهَريَرَة 
 :؟ َقالَ َقاَل: ثُمَّ َمن .«اُمُّکَ »َمن اََحقَّ بُِحسِن َصَحاَبِتي؟ َقاَل:  !َرُسوَل اللهِ 

 7.«اَبُوکَ »َقاَل:  َقاَل: ثُمَّ َمن؟ .«اُمُّکَ »َقاَل:  ثُمَّ َمن؟ :َقالَ  .«اُمُّکَ »
مردي به محضر رسول اکرم  :روايت شده  از حضرت ابوهريره

 ام چه کسي به خوش رفتاري !ا مده و عرض کرد: يا رسول الله
 :گفت .تباز کدام؟ فرمود: مادر :گفت. فرمود: مادرت ؟سزاوارتر است
 گفت: باز کدام؟ فرمود: پدرت. .مادرت :باز کدام؟ فرمود

رفتاري را از مادر شروع کن، بعد از ا ن با حديثي ا مده که خوش در
و همسايگان « الاقرب فالاقرب»پدر بعد از ا ن با خواهر بعد از ا ن با برادر، 

 2و حاجتمندان را فراموش نکنيد.
کند که ايشان در يت مياز پدربزرگش روا حضرت بهز بن حکيم 

با چه کسي  !رسول الله عرض کرد: يا خدمت رسول اکرم 
 مجدداً  .فرمودند: با مادرت حضرت رفتاري و نيکي کنم؟ ا نخوش

دوباره همين جواب را دادند، در  حضرت همين سؤال را کرد، ا ن
با پدرت؛  :نوبت چهارم فرمودند ي سوم همين پاسخ را دادند و درمرتبه
 د از ا ن با ساير خويشاوندان به ترتيب و مناسب قرابت.بع

 حاضر گرديد و حضرت در حديثي ذکر شده شخصي خدمت ا ن
 حضرت ا ن .تا بر ا ن عمل کنم عرض نمود: مرا حکمي دهيد
و تا سه مرتبه همين پاسخ را داد و در  ،فرمودند: با مادرت نيکي کن

 4با پدرت نيکي کن. :ي چهارم فرمودندمرتبه
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 چيست؟ ،: سرانجام شخصي که به نافرماني والدين عادت دارد27س
هايي که شخص نافرمان، در روز قيامت از ترين نعمت: از بزرگج

محروميت از  به طور يقينشود، رحمت خداوندي است، ا ن محروم مي
 شود.شقاوت بسيار بزرگي محسوب مي ،ا ن

؛ 7: لََعَن اللَه الَعاَق لَِوالَِديهمودنقل شده که فر از رسول اکرم 
 لعنت کرده است.  ،خداوند ا ن افرادي را که نافرمان والدين هستند
شود: کسي که گيري ميو از اين حديث به اين صورت نتيجه

خواهان رحمت خداوندي باشد نبايد در جلب رضايت والدين از خود 
خشنود نگه  از خودها را کوتاهي و سستي نشان دهد، بلکه همواره ا ن

وارد شدن گردد دارد. دومين نعمتي که شخص نافرمان از ا ن محروم مي
است، بدون ترديد شخصي که در ا ن روز از اين نعمت بزرگ  به بهشت
 جزو افراد بدبخت قرار خواهد گرفت. ،گرددمحروم مي

 فرمايند: مي در همين مورد رسول اکرم 
« النَِّساءِ : الَعاُق لَِوالَِديِه، َو الدَّيوُث، َو رِجلَُة لاَثٌة َلا يدُخلُوَن الَجنَّةَ ثَ »

ترين گناهاني که انسان در همين دنيا به از بزرگ؛ 2لرَِّجالِ اي: َتَتَشبََّه بِا
چنين سبک شمردن، ترک گردد، نافرماني والدين و همعاقبتش گرفتار مي

 باشد.ها مينمودن احسان و نيکوکاري و زير پا گذاشتن حقوق ا ن
اََلا : » َعن اَبِيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللهِ  َعن َعبِداللِه بِن اَبِي َبکَرِة 

، َو ُعُقوُق الِاشَراُک بِاللهِ » :؟ قُلَنا: َبلَي يا َرُسوَل اللِه. َقالَ «بِاَکَبِر الَکَبائِرِ  اُنَبُِّئُکم
کند ياز پدرش نقل م  حضرت عبدالرحمن بن ابي بکره؛ 4«الَوالَِدينِ 

ترين گناهان کبيره با خبر فرمود: ا يا شما را از بزرگ  که رسول اکرم

                                                 

 حاكم. .7
 .حاکم و بيهقي .2
 .بخاري و مسلم .4



  

فرمودند: شريک مقرر کردن با  .نسازم؟ در جواب گفتيم: بلي يا رسول الله
 الله و نافرماني نمودن والدين.

اَرَبَعٌة َحق َعَلي اللَه ا لَّا »َقاَل:  َعِن النَِّبي   َو َعن اَبِي ُهَريَرةَ 
َبا َوا َلايِذيَقُهم نََّة وَ ُهم الجَ يدُخلَ  َماِل اليِتيِم ِکُل نَِعيَمَها: ُمدِمُن الَخمِر، َوا ِکُل الرِّ

کند که رسول روايت مي  حضرت ابوهريره؛ 7«الَعاُق لَِوالَِديهِ بَِغيِر َحق  وَ 
ها فرمودند: چهار شخص هستند که بر خداوند حق است که ا ن  الله

 هاي بهشت نچشاند:نان را از نعمترا وارد بهشت نکند و ا  
 ؛کسي که به شراب نوشي عادت دارد -7
 ؛خوردکسي که ربا مي -2
 ؛خوردکسي که مال يتيم را به ظلم و زور مي -4
 کسي که نسبت به پدر و مادرش نافرمان باشد. -3

الَجنَُّة يوَجُد ِريُحَها ِمن »فرمايند: مي در حديثي ديگر رسول الله 
بوي بهشت از ؛ 2«ِة َعام ، َو َلا يِجُد ِريُحَها َعاٌق َو َلا َقاِطُع َرِحم  خَمِس ِماَ 

اما شخص نافرمان پدر و مادر و  ،شودمسير پانصد سال احساس مي
 يابد.شخصي که قطع صله رحمي نموده ا ن را نمي

َلا َثَلاَثٌة َلا يقِبُل اللُه َعزََّوَجلَّ ِمنُهم َصرفاً وَ »هم چنين در روايتي ا مده: 
ٌب بَِقَدر   سه شخص ا ن چنانند که الله عزوجل ؛ 4«عدلاً: َعاٌق َوَمنَّاٌن، َوُمَکذِّ

ها کند، يکي از ا نها هيچ گونه اعمالي)نفلي و فرضي( را قبول نمياز ا ن
 نافرماني والدين است.

ـ نافله، و عدلاً در لغت 2 ،ـ توبه7ا يد: صرفاً در لغت به دو معنا مي
ها را الله تعالى عبادات فرضي ا ن :يعني ،شودستعمال ميبه معناي فريضه ا
کند، اگر چه علاوه از قبول نمي ،ي اين خطا باشندبه نحوي که کفاره

                                                 

 .حاکم .7
 .طبراني .2
 .باسناد حسن، و الطبراني« ةالسن»کتاب  رواه ابن ا بي عاصم في .4



  

ها ساير گناهان ديگر را خداوند بنابر خواست و مشيتش مورد عفو و اين
 بخشش قرار بدهد.

 

ل سن دارد و در دانشگاه : فرزندي دارم بيش از بيست سا22س
ي اين که مادرش صدايش را بر مشغول تحصيل است، هميشه به بهانه

کند. اکنون به مادرش با مادرش دعوا مي ،کندبرادرهايش در خانه بلند مي
کند و دو ماه است با مادرش قطع رابطه کرده است. به خانه سلام نمي

کند، به مادرش سلام نميخوابد. اما مي نوشد وخورد و ميا يد و ميمي
حال ا ن که  ؟بايد چه نقشي را ايفا بکنم فرزنداکنون من به عنوان پدر اين 
ام ا او نپذيرفته و هم چنان بر کار بدش اصرار  ،اماو را بارها نصيحت کرده

 ما را راهنمايي کنيد. ؛ورزدمي
: اين پسر جاهل است و مرتکب منکري بزرگ و نافرماني مهمي ج

خواهيم ما و او را هدايت نمايد، بايد او را از از الله تعالى مي شده است،
يا لازم باشد او را  ،اگر نياز به زدن و تنبيه باشد حتىاين کارش باز داريد. 
اي از انواع مناسب تا ديب که ممکن يا از هر وسيله ،به خانه راه ندهيد

فصل  را حل و است او را ادب نمايد، استفاده کنيد. اگر پدر نتواند قضيه
 تواند قضيه را به دادگاه ارجاع دهد.مي ،نمايد

 7الله جل جلاله اين پسر را هدايت کند و او را از شر  باز دارد.
 

توان به پدر و مادر : بعضي از مردم معتقدند در همه چيز مي24س
 ا توضيح دهيد؟نيکي کرد... اميدواريم ضوابط نيکي به پدر و مادر ر

                                                 

فصل  ،فتاوي علماء بلد الحرام( )19-٢/1٨) مجموعه فتاوي ومقالات متنوعة شيخ ابن باز، .7
 فرزندان و خويشاوندان(. ،دوم حقوق والدين



  

: نيکي به پدر و مادر يعني اين که با مال و جان و مقام و... به ج
 شود. ها نيکي شود و با زبان هم به پدر و مادر نيکي ميا ن

 فرمايد: الله تعالى مي

ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ 

ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  

سر چۓ    [.24اء: ]الا 
هرگاه يکي از ا نان، و يا هر دوي ايشان نزد تو به سن پيري برسند، »

ها مگو و بر سر ايشان فرياد مزن و با سخنان محترمانه با ا نان اُف به ا ن
 «سخن بگو.

اغلب اين گونه است که اقدامات افراد پير براي ديگران خوب و 
ہ  ہ  ہ   چ فرمايد: يکند؛ ام ا با وجود اين الله تعالى مدرست جلوه نمي

سراء:  چھ    ها ناراحت نشو و اُف به ا نان مگو.از ا ن :يعني ؛[24]الا 

سراء:  چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ  و بر سر ايشان فرياد  ؛[24]الا 
 .«مزن و با سخنان محترمانه با ا نان سخن بگو

پذيرد؛ به احسان و نيکي به پدر و مادر با فعل و عمل هم صورت مي
ها انسان در مقابل پدر و مادر متواضع باشد و در برابر ا ن اين صورت که

زيرا الله تعالى  ؛ي مقامشان است فروتني نمايداي که شايستهبه گونه
 فرمايد:مي

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  چ 

سراء:  چۋ  [.23]الا 
 !راپروردگا :و بال تواضع و مهرباني را بر ايشان فرود ا ور و بگو»

بديشان مرحمت فرما، همان گونه که ا نان در کودکي مرا تربيت و بزرگ 
 . «نمودند



  

توان به پدر و مادر نيکي کرد و چنين با خرج کردن مال و پول ميهم
تا مين مخارج يکي از  ؛اين فرزندان است که مخارجشان را تا مين نمايند

 پيامبر باشد، تا جايي کهترين حقوق والدين بر فرزندان ميبزرگ
 فرمايد: مي

 «. تو و مالت از ا ن پدرت هستيد»؛ 7«اَنَْت َوَمالَُك لِاَبِيكَ »
هاست، انسان طبق چنين خدمت به پدر و مادر، نيکي به ا نهم

ها خدمت کند و با زبان و کار و عمل به ا نان معمول و عرف بايد به ا ن
ار حرامي انجام نيکي نمايد؛ ام ا اگر پدر و مادر از فرزند خواستند که ک

ها اطاعت نمايد؛ بلکه دهد در چنين صورتي براي فرزند جايز نيست از ا ن
  هاست، زيرا پيامبرها، نيکي به ا ندر اين صورت عدم اطاعت از ا ن

 فرمايد: مي
َيا َرُسوَل اللَِّه، َهَذا نَْنُصُرُه  :ِقيلَ  «.انُْصْر اََخاَك َظالًِما اَْو َمْظلُوًما»
برادرت را چه ظالم ؛ 2«َتْمَنُعُه ِمْن الظُّْلمِ » :َفَكْيَف نَْنُصُرُه َظالًِما؟ َقالَ  ،َمْظلُوًما

گفتند: اي رسول الله! اين که مظلوم است  .باشد چه مظلوم ياري کن
کنيم؛ ام ا ظالم را چگونه ياري کنيم؟ فرمود: ياري کردن ظالم اش ميياري

 اين است که او را از ظلم باز داري. 
ها در ا هنگ نبودن با ا نداشتن پدر و مادر از کار حرام و همزپس با

هاست. به عنوان مثال: اگر پدر و مادر به فرزند کار حرام، نيکي به ا ن
اين فرزند  ،دستور دهند که برايش چيز حرامي بخرد و فرزند قبول نکند

                                                 

از حديث ابن عمرو. و ابن ماجه  2292و ابن ماجه  4٢4١(، و ابوداود 2/2١3) احمد .7
از حديث عائشه. در  (37١،3262)ر و ابن حبان در صحيحش از حديث جاب (2297)

 .(7٨٢6،7٨٢٢اند. )ح و رجال ا ن ثقهگفت : اين سندها صحي (4/41) مصباح الزجاجه
( از حديث جابر و 2٢٨3از حديث انس و مسلم همانند ا ن در البر ) (69٢2،2333)بخاري  .2

 .( از حديث انس و لفظ از اوست2١7،99/ 4احمد )



  

چون با امتناع ورزيدن در  ؛شودعاق و نافرمان پدر و مادر شمرده نمي
 7داشته است.رش را از کار حرام بازت پدحقيق

 

: مردي عمرش بيش از چهل سال و داراي مقام علمي والايي 23س
باشد. متدين و داراي خانواده و صاحب فرزنداني است، با تمام توان مي
د تا پدر و کنکوشد که به پدر و مادرش نيکي کند. به شد ت تلاش ميمي

اش از نظر بهداشتي مادرش از او خوشنود باشند؛ ام ا رسيدگي به خانواده
اش را از نمايد تا بعضي از امور شخصيو امثال ا ن گاهي او را مجبور مي

خواهد پدر و مادرش پريشان و پدر و مادرش پنهان نمايد، چون او نمي
با او مخالفت خواهند  ،ها باخبر شوندداند اگر ا نناراحت شوند؛ زيرا مي

رساند و هيچ حقي با اين که کارهاي او ضرري به پدر و مادرش نمي ؛کرد
اش را از کند، اگر او بخشي از امور خصوصياز حقوقشان را ضايع نمي

 شود؟کار ميا يا گناه ،ها پنهان نمايدا ن
: توصيه ما به ديگران اين است که به پدر و مادر خود نيکي کنند ج

فرمايد: مي  چون پيامبر؛ و بکوشند تا رضايت والدين را جلب نمايند
؛ 2«َوَسَخُط الرَّبِّ ِفي َسَخِط الَْوالِدين ،الوالدين ىالرَّبِّ ِمن ِرضَ  ىِرضَ »

ي پروردگار مندي والدين، و ناخوشنودمندي پروردگار در رضايترضايت
 در ناخوشنودي پدر و مادر است.
ي )والد( را به صورت مفرد ا ورده است. ام ا در هر دو جا کلمه

بنابراين اگر زياني به پدر و مادر نرسيده باشد و از فرزندانشان راضي 
باشند، پنهان کردن بعضي از امور شخصي از پدر و مادر به خاطر ا ن که 

                                                 

 ،فصل دوم حقوق والدين ،فتاوي علماء بلد الحرام) با امضاي شيخ ابن عثيمين. فتوا .7
 فرزندان و خويشاوندان(.

ام ا  ( و ا ن را صحيح دانسته است؛1239)(3/7٢2)و حاکم  (2493)، البزار (7٨99)ترمذي  .2
 در هر دو جا کلمه )والد( را به صورت مفرد ا ورده است.



  

به شرطي که اين پنهان کاري تا ثيري بر  ؛اشکالي ندارد ،ناراحت نشوند
ها نداشته باشد، و اين امور پنهان گناه نباشد و وضعيت و سلامت ا ن

 7.والله اعلم .نافرماني پدر و مادر به حساب نيايند
 

: حمد و سپاس خدا را که من مسلمان هستم و همان کارهايي 2٢س
پسندد و به حجاب شرعي هم پايبندم، ام ا دهم که الله ميمي را انجام

دهد به خواهد که به حجاب پايبند نباشم و مرا دستور ميمادرم از من مي
اگر لذ ت نبري و تفريح  :گويدسينما بروم و ويديو تماشا کنم و... و مي

 گردند.شوي و موهايت سفيد ميپير مي ،نکني
بان باشي و به او نيکي کني و با بهترين : شما بايد با مادرت مهرج

ام ا فقط در کار خوب  .مادر حق بزرگي دارد زيرا ؛سخنان با او حرف بزني
ا ِنََّما الطَّاَعُة » فرمايد:مي چون پيامبر  ؛اطاعت از او بر تو واجب است

 فقط در کار خوب بايد اطاعت کرد. ؛ 2«ِفي الَْمْعُروفِ 
َلا َطاَعَة لَِمْخلُوق  ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه : »فرمايدمي  حضرتهم ا ن باز
 . نبايد اطاعت کرد ،معصيت الله است از مخلوق در کاري که؛ 4«َعزَّ َوَجلَّ 
جايز  ،چنين اطاعت از شوهر و پدر در کارهايي که گناه هستندهم

ي نيست. ام ا شايسته است زن و فرزند در حل مشکلات از نرمي و شيوه
 و دلايل شرعي و واجب بودن اطاعت از الله و پيامبرش خوب کار گيرند

  را براي پدر يا مادر يا شوهر بيان کنند. از نافرماني الله تعالى و

                                                 

فصل  ،فتاوي علماء بلد الحرامهـ )76/1/732٢ين در تاريخ: فتوا با امضاي شيخ ابن جبر .7
 فرزندان و خويشاوندان(. ،دوم حقوق والدين

 .(7٨3١)و مسلم  (173٢)بخاري  .2
( 3/326،342،346)روايت ابن مسعود و  (7/3١9)( روايت علي و 7/747،729،93)احمد  .4

 المجمع ثمي در، و هيحديث حکم بن عمرو (٢/61،66)روايت عمران بن حصين و 
 گويد: رواه احمد با لفاِظ و الطبراني باختصار.مي (226/٢)



  

يا  ،يا مادر ،برحذر باشند و بر حق استوار بمانند و از پدر  پيامبرش
 7دهند، اطاعت نکنند.يا کساني که به مخالفت با الله دستور مي ،شوهر

دهد که با شريعت مخالفت دارند، در : پدرم کارهايي انجام مي26س
 ي من در برابر پدرم چيست؟اين صورت وظيفه

نمايم پدرت را هدايت کند و به او توفيق : از الله تعالى مسئلت ميج
ا اين است با او به نرمي رفتار کني و با ما به شم يتوبه بدهد. توصيه
؛ ي خوب او را نصيحت کني و از هدايت او ما يوس نباشياسلوب و شيوه

 فرمايد: چون الله تعالى مي
  گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گچ 

ڻ  ڻ     ڻ    ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ

ے  ے   ۓ  ۓ    ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ
  [.76 – 7٢]لقمان: 
هرگاه ا ن دو تلاش و کوشش کنند که چيزي را شريک من قرار »

ترين دليل بر اثبات ا ن( ترين ا گاهي بر بودن ا ن و )کوچکدهي که کم
ر دنيا به طرز برداري مکن و با ايشان دسراغ نداري، از ايشان فرمان

اي شايسته رفتار کن. راه کساني که به جانب من روي شايسته و به گونه
من شما را از ا ن  ،گرديداند پيروي کن. بعدا همه به سوي من بر ميا ورده
ي سنگيني دانه پسر عزيزم! اگر به اندازه .سازمايد ا گاه ميکردهچه مي

يا اين که در ميان زمين  ها وخردلي باشد و در دل سنگي، يا در ا سمان

                                                 

فصل  ،فتاوي علماء بلد الحرام(. )٢/4٢٨) ةمجموع فتاوي و مقالات متنوعشيخ ابن باز،  .7
 فرزندان و خويشاوندان(. ،دوم حقوق والدين



  

چرا که الله بس دقيق و ا گاه  ؛ا وردالله تعالى ا ن را حاضر نموده مي ،باشد
 .«است

ار الله زدر ضمن اين که خداوند انسان را توصيه نموده که شکرگ
 ار پدر و مادرش هم باشد. زباشد؛ نيز او را توصيه نموده که شکرگ

پدر و مادر به نيکي رفتار  فرزند را فرمان داده است که در دنيا با
کند؛ گرچه ا ن دو با تلاش از فرزند بخواهند که نسبت به الله کفر ورزد، 
بنابراين شما با پدرت به خوبي رفتار کنيد؛ گرچه رفتار او با شما بد باشد 

شايد الله تعالى به  ،و بايد بکوشيد او را به سوي حق دعوت دهيد
ه جايز نيست که در کار گناه از او ي تو، او را هدايت کند، البتوسيله

 اطاعت نماييد.
براي هدايت او از الله کمک  :کنيمچنين شما را توصيه ميهم

چون عموها و از بخواهيد و بعد از استعانت از الله، از خويشاوندانت هم
 ؛کمک بگير ،ها احترام قائل استهايي که پدرت براي ا نا ن شخصيت

خواهيم که ما، ها را بپذيرد. از خداوند ميشايد از اين طريق نصحيت ا ن
گمان شما و پدرت را هدايت نمايد و توفيق توبه نصوح عنايت فرمايد، بي

 7الله وبرکاته. ةالله شنوا و نزديک است. والسلام عليکم و رحم
 

ا يا اين جايز است؟  ،: اگر از مال خود براي مادرم صدقه بدهم21س
 رسد؟ا ثواب اين صدقه به مادرم ميا ي

اش صدقه : بله، جايز است که انسان از سوي مادر يا پدر مردهج
رسد. به اين بدهد، و ثواب صدقه به کسي که براي او صدقه داده شده مي

 ا مد و  روايت شده که مردي نزد پيامبر صحيح بخاريدليل که در 
َقْت،  -ا ي ماتت بغتة -ا ِنَّ اُمِّي اْفُتِلَتْت نَْفُسَها  گفت: َواَُراَها لَْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ
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ُق َعْنَها؟ َقاَل:  مادرم ناگهان وفات يافت و به نظر من اگر ؛ 7«نََعمْ »اََفاََتَصدَّ
توانم از سوي او صدقه داد، ا يا ميصدقه مي ،يافتفرصت حرف زدن مي

  .فرمود: بله  بدهم؟ پيامبر
جازه داد تا باغ ا  د بن عبادهبه حضرت سع  هم چنين پيامبر

 2نخلش را بعد از مرگ مادرش برايش صدقه کند.
ولي اين را بايد دانست که بهتر همين است که انسان براي پدر و 

زيرا  ؛مادرش دعا کند و ثواب اعمال صالح را براي خودش قرار دهد
اند، همين بوده است؛ و در همين مورد دادهچه سلف صالح انجام ميا ن
نَْساُن انَْقَطَع َعْنُه َعَملُُه ا ِلَّا ِمْن َثَلاَثة : ا ِلَّا »فرمايند: مي  يامبرپ ا َِذا َماَت اْلا ِ

هرگاه انسان ؛ 4«ِمْن َصَدَقة  َجاِرَية ، اَْو ِعْلم  ُيْنَتَفُع بِِه، اَْو َولَد  َصالِح  َيْدُعو لَهُ 
علمي که از شود؛ مگر از سه چيز: صدقه جاريه يا بميرد عملش قطع مي

  .کندشود يا فرزند صالحي که برايش دعا ميا ن استفاده مي
ام ا اگر انسان عمل صالحي بعد از مرگ پدر و مادرش به اين نيت 

 3اشکالي ندارد. ،ها برسدانجام دهد که ثوابش به ا ن
 

توان براي يکي ميمادر نيکي کرد؟ ا يا : چگونه بايد به پدر و 2٨س
 عمره کرد، با اين که او قبلاً عمره را انجام داده است؟ هااز ا ن
: نيکي به پدر و مادر يعني اين که با مال، مقام و سود رساندن ج

بدني به پدر و مادر نيکي شود، و اين واجب است. نافرماني از پدر و مادر 
است. نيکي به پدر و مادر تا وقتي که هگناه کبيره و ضايع کردن حق ا ن
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زنده هستند، مشخص است. همان طور که گفتيم با مال، مقام و بدن بايد 
ها با دعا و ها خدمت و نيکي کرد؛ ام ا بعد از وفاتشان نيکي به ا نبه ا ن

ها، اجراي وصيت بعد از وفاتشان، گرامي داشتن استغفار براي ا ن
شود. اين پنج چيز د خويشاوندي انجام ميدوستانشان و برقرار داشتن پيون

 نيکي به پدر و مادر بعد از وفاتشان است.
شود که ها جايز است؛ ام ا به فرزند گفته نميصدقه دادن از سوي ا ن

شود اگر صدقه دادي جايز است و ها صدقه بده؛ بلکه گفته مياز سوي ا ن
 ست؛ چون پيامبرشان از همه چيز بهتر ادعا کردن براي ،اگر صدقه ندادي

 نَْساُن انَْقَطَع َعْنُه َعَملُُه ا ِلَّا ِمْن َثَلاَثة : ا ِلَّا ِمْن »فرمايد: مي ا َِذا َماَت اْلا ِ
هرگاه انسان بميرد ؛ 7«َصَدَقة  َجارَِية ، اَْو ِعْلم  ُيْنَتَفُع بِِه، اَْو َولَد  َصالِح  َيْدُعو لَهُ 

قه جاريه و علمي که از ا ن شود مگر از سه چيز: از صدعمل او قطع مي
 .کنديا فرزند صالحي که برايش دعا مي ،شوداستفاده مي
از عمل شخصي سخن  دعا را در جايي بيان کرده که  پيامبر

است که دعا براي پدر و مادر، بعد  گفته است، پس اين دليلي بر اين ادعا
ها از دعا ها بهتر است؛ زيرا اگر ايناز وفاتشان از صدقه دادن از سوي ا ن

 ؛بردکرد و همين امور را نام ميدعا را ذکر نمي پيامبر  ،بودندبهتر مي
ام ا  ،کند و ا ن را که جايز استافضل و بهتر را ذکر مي بلکه پيامبر 

 نمايد.نيز گوشزد مي ،افضل و بهتر نيست
  وقتي که سعد از پيامبر  چنان که در حديث سعد بن عباده 

به او اجازه داد، و   از مادرش صدقه دهد، پيامبراجازه خواست که 
 اين اشاره به ا ن است که صدقه دادن جايز است؛ ام ا افضل نيست. 

ا ِنَّ اُمِّي اْفُتِلَتْت نَْفُسَها ! هم چنين مردي ا مد و گفت: يا رسول الله
َقتْ  ُق َعْنَها؟ َقالَ  ،َواَُراَها لَْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ مادرم ناگهان  ؛2«َعمْ نَ » :اََفاََتَصدَّ
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داد، صدقه مي ،يافتوفات يافت و به نظر من اگر فرصت حرف زدن مي
 .: بلهندتوانم از سوي او صدقه بدهم؟ فرمودا يا مي

براي پدر و مادر  ،ام به اين برادر اين است به جاي اداي عمرهتوصيه
. چون شان به کثرت دعا کندبراي ،هايا صدقه دادن و امثال ا ن از سوي ا ن

به همين کار راهنمايي کرده است. اما با وجود اين اگر او  پيامبر 
يا قرا ن بخواند و ثواب اين کارها را به مادر  گزارد،يا عمره  ،صدقه بدهد

اما اگر پدر ومادرش عمره  .گويم بد کرده استو پدرش اهدا نمايد، نمي
ها از دعا ا نادا کردن فريضه از گردن  :توان گفتمي ،انديا حج نکرده

 7.شان افضل است. والله اعلمبراي
 

توانم به باشم و نمي: من جهاد را دوست دارم و عاشق ا ن مي29س
به خاطر اين  .ام ا او موافقت نکرد ،جهاد نروم، از مادرم اجازه خواستم

اشم. جناب شيخ! ا رزوي توانم از جهاد دور بخيلي ناراحت شدم و نمي
 ،کندمن در زندگي جهاد در راه الله تعالى است، ام ا مادرم موافقت نمي

 .راهنمايي کنيد. جزاکم الله خيراً  ،لطفاً مرا به راهي که مناسب است
: خدمت به مادرت جهاد بزرگي است از اين رو توصيه ما به شما ج

مگر ا ن که حاکم و  اين است: در کنار مادرت باشي و به او نيکي کني،
درنگ به جهاد ولي امر شما را فرمان جهاد دهد که در ا ن صورت بايد بي

هرگاه از »؛ 2«َوا َِذا اْسُتْنِفْرتُْم َفانِْفُروا» فرمايد:مي بروي، چون پيامبر 
  .«شما خواسته شد که به جهاد برويد، بايد به جهاد برويد

شما دستور جهاد نداده، بهتر بنابراين تا زماني که حاکم و ولي امر به 
همين است در خدمت مادرت باش و با او مهرباني و نيکي کن، بدان که 
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نيکي به مادر را از   نيکي کردن به مادر جهاد بزرگي است و پيامبر
 جهاد مقد م شمرده است. 

روايت است که به ايشان  که در حديث صحيح از پيامبر چنان
ا ِيَماٌن بِاللَِّه »م کار بهتر است؟ فرمود: کدا گفته شد: اي رسول الله!

گفته شد: بعد از ا ن؟  . ايمان ا وردن به الله تعالى و پيامبرش ؛«َوَرُسولِهِ 
گفته شد: پس از ا ن  .مادر نيکي کردن به پدر و ؛«بِرُّ الَْوالَِدْينِ »فرمودند: 

 7اد در راه الله.جه ؛«الِْجَهاُد ِفي َسِبيِل اللَّهِ »کدام کار بهتر است؟ فرمودند: 
نيکي به پدر و مادر را بر جهاد مقد م قرار داد.   بنابراين پيامبر
ا مد و اجازه خواست و گفت: دوست دارم همراه  مردي نزد ايشان 

 :َقالَ  .نََعمْ  :َقالَ  «؟اََحي  َوالَِداكَ »به او گفت:  شما جهاد کنم، پيامبر 
  پيامبر .ت زنده هستند؟ گفت: بلها يا پدر و مادر ؛2«َفِفيِهَما َفَجاِهدْ »

 فرمودند: در راه خدمت به ا ن دو، جهاد کن.
اْرِجْع ا ِلَْيِهَما »فرمود:   حضرتدر روايتي ديگر ا مده است که ا ن

ْن اَِذنَا لََك َفَجاِهدْ  ،َفاْسَتا ِْذنُْهَما ها ها برگرد و از ا ننزد ا ن» ؛4«َوا ِلَّا َفِبرَُّهَما ،َفا ِ
به جهاد برو و گرنه به ا ن دو نيکي  ،اگر به تو اجازه دادنداجازه بگير، و 

 «.کن
ي رفتن از اين رو شما به مادرت نيکي و مهرباني کن تا به شما اجازه

به جهاد را بدهد، ام ا اين زماني است که شما داوطلبانه به جهاد بروي و 
ديد به گير شما گرولي امر به شما دستور نداده باشد. ام ا اگر بلايي دامن

ياري الله از خود و برادرانت دفاع کن و هم چنين هرگاه ولي امر به شما 
 گرچه مادرت رضايت نداشته باشد. ،به جهاد برو ،فرمان جهاد داد
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 فرمايد:چون الله تعالى مي

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ  ڍ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک  ک  گ   گ 

 – 4٨]التوبة:  چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ
49.] 

)براي جهاد( در  شود:چرا هنگامي که به شما گفته مي !اي مؤمنان»
دهيد؟ ا يا به زندگي کنيد و دل به دنيا ميراه الله حرکت کنيد، سستي مي

ين دنيا در اين جهان به جاي زندگي ا ن جهان خوشنوديد؟ تمتع و کالاي ا
برابر تمتع وکالاي ا ن جهان چيز کمي بيش نيست، اگر براي جهاد بيرون 

دهد و قومي ديگر را نرويد، الله تعالى شما را عذاب دردناکي مي
 «.سازد و الله بر هر چيزي توانا استگزين شما ميجاي

ما هرگاه از ش» ؛«َوا َِذا اْستُْنِفْرتُْم فَانِْفُروا»فرمايد: مي  پيامبر
الله «. خواسته شد كه براي جهاد در راه الله حرکت کنيد، حرکت کنيد

 7تعالى همه را به ا ن چه دوست دارد، توفيق دهد.

 : ا يا بوسه دادن قبر والدين جايز است؟4١س
بلکه حرام است،  ؛بوسه دادن قبر والدين نه تنها که جايز نيست :ج

 2اشد.به هر نيتي که ب
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داري( دکان :: پدري فرزندش را به خاطر کارهاي دنيوي )مثل47س
و ديگر کارهاي مباح او را از شرکت در نمازهاي يوميه با جماعت در 

کند، ا يا در اين صورت اطاعت مسجد و شرکت در نماز جمعه منع مي
 ب است يا نه؟فرزند از پدر واج

 ةطاع لا» :به حکم حديث ،بلکه ناجايز است ؛واجب نيست :ج
برود نماز جمعه را ادا کند و به حرف او « لمخلوق في معصيه الخالق

 7گوش نکند.

رسيدند که  : اگر پدر و پسرش مقداري ا ب همراه گرفته جايي42س
ها کند، حق کدام يک از ا نا ب براي وضوي يکي از ا ن دو کفايت مي

 باشد؟تر ميمقدم
  2.است تر: در اين مورد پدر مقدمج
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ند که حکم يکي مقرون انقل شده که سه ا يه در قرا ن مجيد چنان -7
پذيرفته نخواهد و متصل با حکم ديگري بيان شده و يکي بدون ديگري 

 :شد

  [.34]البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ الف: 

ام ا در دادن زکات از خود  ،هر شخصي که نماز را به پا داشت :يعني
 کوتاهي و سستي نشان داد، نماز از وي پذيرفته نخواهد شد.

 .[742]ا ل عمران:  چی  ی  ی  ی  جئ  حئ   چ  ب:

لازم و ملزوم يک ديگرند، لذا   اطاعت از الله و رسول مکرمش
اگر شخصي الله تعالى را اطاعت کرد و در مقابل مرتکب نافرماني رسول 

 شد، از وي پذيرفته نخواهد شد. مکرم اسلام 

 .[73]لقمان:  چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  ج:

اري از الله تعالى بدون اداء نمودن حقوق والدين و زگسپاس :يعني
 گردد.ها، مورد قبول حق تعالى واقع نميت به ا نتوجه بودن نسببي

فرمايد: زندگي بر اثر عدم دعاي خير براي يکي از اصحاب مي -2
 شود.والدين تنگ مي

منقول است: اگرسائلي بپرسد   از علامه فقيه ابوليث سمرقندي -4
که والدين شخصي از دنيا رحلت نمودند، ا يا امکان دارد بعد از وفات، 

ا ري! البته به اين سه  :دو را کسب نمود؟ در جواب گفته شودرضايت ا ن 
 صورت: 

زيرا در نظر والدين،  ؛الف: فرزند خودش صالح و نيکوکار باشد
 ترين چيز در دنيا فرزند صالح و نيکو است. ترين و پسنديدهمحبوب



  

 ها برود.ب: با خويشاوندان و دوستانشان محبت کند و به ملاقات ا ن
 7طلب مغفرت و دعاي خير کند و صدقه دهد. هاج: براي ا ن

: به گريه درا وردن پدر و مادر از گناهان کبيره ابن عمر  -3
 2.است
از ابن بطال منقول است: موارد منحصر به فرد برتري مادر سه  -٢
 چيزاند: 

  ؛الف: مشقت بارداري
 ؛ب: مشقت وضع حمل
 .ج: مشقت شير دهي

ن و نيکويي نسبت به والدين ابن حزم: علماء بر اين که احسا -6
 . 4فرض است اتفاق نظر دارند

فرمايد: نيکويي به والدين سبب مي امام احمد ابن حنبل  -1
 3.شودا مرزش گناهان کبيره مي

يمان بيهقي در شعب -٨ کند: در حديث ا مده از طاووس نقل مي الا 
 :که چهار نفر را بايد مورد احترام قرار داد

  ؛الف: عالم
 ؛سفيدب: ريش 
  ؛ج: سلطان
 ٢د: پدر.
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روايت شده: هر کس روزانه براي والدين  سفيان ابن عيينه  از -9
؛ ها را در دعا رعايت کرده استحقوق ا ن ،خويش پنچ مرتبه دعا خير کند

 چڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  فرمايد:زيرا خداوند متعال مي

 و مادرت قدرداني کن.  اري مرا به جاي ا ور و از پدرزگ. سپاس[73]لقمان: 
از خداوند متعال اين است که روزانه جهت خشنودي ذات  تشکر

باري تعالى نماز قائم داشته شود و قدرداني از والدين اين است که بعد از 
]نوح:  چحئ  مئ     ىئ  يئ  چ  ها به اين شرح دعاکند؛هر نمازبراي ا ن

سراء:  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ ؛ [2٨ ا از والدين پس گوي؛ [23]الا 
  7خود تشکر و قدرداني به عمل ا ورد.

: هيچ عملي علاوه از احسان نسبت به مادر که ـ ابن عباس  7١
 تر باشد، سراغ ندارم.تر و محبوببه نزد خداوند مقرب

اند: اطاعت از اکثر علماء بر اين نظريه :فرمايدمي ـ امام غزالي77
را عمل نکردن بر امور مشتبه زي ؛والدين در امور مشتبه نيز واجب است

گر تقوا و پرهيزگاري است، ولي خشنودي والدين لازم و واجب نشان
زماني که مراعات کردن حق هر يکي از  :اندنموده است؛ علماء تصريح

پدر و مادر دشوار باشد به اين شکل که اگر حق يکي را رعايت کند، حق 
يم و احترام هستند، شود، پس حقوقي که وابسته به تعظديگري تلف مي

شود و حقوقي که به مادر زيرا نسب از او ثابت مي ؛پدر ترجيح داده شود
 مثل خدمت و انعام، مادر مقدم داشته شود. ،تعلق دارد
از وهب بن منبه روايت شده: خداوند متعال به حضرت موسي  -72
 را زي ؛اي موسي! با والدين خود با وقار و سنگيني رفتار کن :الهام کرد

هر کس با پدر و مادرش با احترام و وقار رفتار نمايد، در عمر او 
نهم و ا ن چنان اولادي به او عطاء افزايم، در زندگي او برکت ميمي

                                                 

 (.3٢٢49) کنز العمال. 7



  

رفتاري کنند؛ و هر کس حرمت والدين را نگه کنم که با وي خوشمي
گردانم و به او فرزنداني ناخلف عطا برکت ميعمرش را کوتاه و بي ،ندارد
 کنم که در عوض وي را نافرماني کنند.يم

فرمايند: هر کس مرتکب نافرماني والدين شود، حکماء مي -74
 سن صحبت را نداشته باشد.هرگز از فرزندش اميد خوش اخلاقي و حُ 

هاي احسان به والدين، فرمايند: يکي ديگر از نمونهحکماء مي -73
 ها، بعد از وفات ا ن دو است.اداي قرض ا ن

: خشنودي خداوند در خشنودي پدر است و  بن عمرا -7٢
 نارضايتي خداوند در نارضايتي پدر است.

کردن براي والدين کافر،  اند: دعابسياري از علماء بر اين نظريه -76
هيچ گونه ممانعتي ندارد؛ ام ا بعد وفاتشان  ،اندتا زماني که در قيد حيات

ها قطع شده و امکان از ا ن زيرا اميد اين که ايمان بياورند ؛دعا نکند
 بازگشت مجدد در دنيا باقي نمانده است.

 به ابن مهران:   نصايح عمر بن عبدالعزيز -71
 ها را به معروف گر چه ا ن ،ي سلاطين تردد مکنهرگز بر دروازه

 امر و از منکر باز داري!
 اي از از خلوت با زن بيگانه بپرهيز، گر چه به قصد تعليم سوره
 باشد! قرا ن
 دست  ،کندهرگز با شخصي که نافرماني والدين خود را مي

 ،زيرا شخصي که براي پدرش احترام قائل نيست ؛دوستي دراز مکن
 دهد؟!چگونه به تو دست دوستي مي

به  ،فرمايد: هر کس مرتکب نافرماني والدين شودحکيمي مي -7٨
 يقين بداند فرزندانش او را نافرماني خواهند کرد.



  

ها فرزندان دنيا هستند و : انسانطالب حضرت علي بن ابي -79
شوند؛ ام ا شخص به خاطر محبتش به سبب محبت با دنيا ملامت کرده مي

 شود.با مادرش ملامت کرده نمي
 ؛دهي نکنيد: از افراد کمينه و پست طلب شيرحضرت علي  -2١

 شود.ها غالب ميچرا که شير بر طبيعت
اي که لب انسان با ا ن ترين کلمهند: شيرينفرمايحکماء مي - 27

  7ي مادر است.انس دارد واژه
 ند.اترين اولاد، نيکوخصلتانـ اکثم بن صيفي: افضل 22
 تر.رفتاري با پدر لازم و نيکويي با مادر لازمحسن: خوش -24
مجاهد: براي فرزند سزاوار و شايسته نيست هنگام تنبيه، دست  -23

 ،ها به تندي نگاه کندکند؛ و هر شخصي که به سوي ا ن پدر را از خود دفع
ها را ي غم و اندوه ا نها احسان نکرده است، و هر شخصي که مايهبر ا ن

 ها شده است.فراهم سازد، مرتکب نافرماني ا ن
گفتم: من به   فرمايد: به حسن بصريهشام بن حسان مي -2٢

ر خانه، جهت صرف تعليم قرا ن مشغول هستم و مادرم براي ا مدن من د
 حسن بصري  کند، را ي در اين مورد چيست؟مي شماريشام لحظه

چرا که سبب خنکي چشمان او  ؛فرمود: شام را با مادرت تناول کن
 تر است.حج نفلي محبوب شود، و اين عمل به نزد من ازمي

: احسان به والدين اين است که در تمام امور  حسن بصري -26
مگر در ا ن اموري که خلاف دستور العمل شرع  ،يها اطاعت کناز ا ن

شان از خير و ها و محروم کردنباشند؛ و عقوق عبارت است از ترک ا ن
  2خوبي.
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فرمايد: اگر والدين در حالت مي احکام القرا نامام جصاص در  -21
ها را غسل دهد کفر از دنيا رحلت کردند، بر فرزند مسلمان لازم است ا ن

را تا گورستان همراهي کرده و دفن کند؛ زيرا اين عمل در ها ي ا نو جنازه
 7مصاحبت نيکو که در قرا ن مجيد به ا ن تصريح شده داخل است.

 اند: از علماء منقول است که شرايط بر سه قسم -2٨
الف: اين که فرزند رضامندي والدين را بر خشنودي خود، زن، اولاد 

 و بلکه بر تمام مردم ترجيح دهد.
فورا ا ن را به اجرا بگذارد، و از هر  ،چيز او را امر کردند ب: به هر

برابر است که با خواسته او  ؛از انجام ا ن باز ا يد ،چيز او را نهي کردند
 يا مخالف، مشروط براين که ا ن اعمال از معاصي نباشند. ،موافق افتد

فورا  ،ج: هر گاه احساس کرد، پدر يا مادرش به چيزي نياز دارند
ها ها متوجه شوند، به ا نيب خاطر و بدون اين که ا نو با طِ  بدون درنگ

ها مقصر هايش در حق ا نتقديم کند و باز هم نفس خود را بر کوتاهي
 ها کرده باشد.اش را فداي ا ندانسته و ملامت کند، گر چه مال و دارايي

پدري که  در روايتي مذکور است: خداوند رحم کند بر -29
 تشويق و ياري دهد. فرزندش را به نيکويي

دهد تا کعب احبار: خداوند به فرزند نافرمان مرگ زودرس مي -4١
در ا خرت هر چه زودتر به سزاي عمل خود برسد. و خداوند در عمر 

تر نيکويي و احسان به جا افزايد تا بدين سان بيشفرزند نيکوکار مي
 2ا ورد.

 تورات کند: دراز کعب احبار روايت مي حضرت ابوهريره  -47
زيرا  ؛وارد شده: دوستي با پدرت را حفظ کن و از قطع رابطه با او بپرهيز
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قطع کردن رابطه و تعلق با پدر سبب از بين رفتن نور و سيماي چهره 
 7شود.مي

فرمايند: هر کسي نافرماني والدينش را بکند، هرگز ـ حکماء مي 42
ه کار نگيرد، بيند، و هر کس در کارها از مشوراز فرزندش خوشي نمي

اش مدارا رسد و هر کس با خانوادههرگز به هدف مورد نظر خودش نمي
 اش لذت ببرد.تواند از زندگينکند، نمي
مرد واقعي کسي است که به والدين : جوان ـ فضيل بن عياض44

 2.رحمي کندخود احسان و صله
  کعب احبار: قسم به ذاتي که دريا را براي حضرت موسي -43
از خدا بترس، و به پدر و  :مکتوب است توراتانش شکافت، در و يار

افزايم، به مادرت نيکي کن، رابطه خويشاوندي را قطع نکن در عمر تو مي
کنم و مصائب و مشکلات را از تو زندگي پاکيزه و راحتي عنايت مي

 4.دارممي جلوي تو بر
ته! در ا براهام لينکلن: حالت پدر مرا به تعجب و شگفت وا داش -4٢

چشم اغيار و اجانب، پهلوان، شجاع و فردي نامدار و سرشناس محسوب 
 شود، ام ا در چشم اطفالش بيگانه وغريبي بيش نيست.مي

اي يوس: بهترين رازدار براي فرزند، پدر است؛ به گونهسکونفو -46
کند؛ و فرزند هم متقابلا خطاهاي پدر را پوشي ميکه از خطاهاي او چشم

 ند.کپنهان مي
گرداني از شکسپير: هيچ چيزي به استثناي اعراض و روي -41

 دار( نيست.تر از مار گزيدگي )مار خالوالدين؛ دردمند کننده
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(، يگانه د  سَ ن حَ مِ  سدٌ لا جَ ي مشهور )ما خَ : مطابق به مقولهغونه -4٨
 ورزد، پدر است.فردي که در عالم بر موهبات فرزند حسد نمي

 كار()اسراف رپدر بخيل بعد از خود فرزندي مبذ  : ويليام بارکس -49
شخصي که صفت بخل در وجود  ،ترگذارد و يا به تعبير سادهبه ارث مي

 کند.خرج نصيب مياو جوانه دوانده، خداوند به او فرزندي ويل
اش را هايش دختر باشند، زندگي: کسي که تمام بچهدار سييه -3١

 بايد به منزله چوپان سپري کند.
اند. : تهديدات پدر هيچ گاه به اجرا درا ورده نشدهميناندر -37
اي که نسبت به اولاد العادهام ا به علت محبت فوق ،کندتهديد مي :)يعني

 کند(.دارد، تنبيه نمي
هاي مادر را ناديده بگيري، : اگر تمام شايستگي و ظرافتجوبير -32

 ،ي ست بس بزرگمتصف بودن به صفت مادري، که فضيلت تنها شرافت و
 او را کافي است.

: مادر ا ن موجود فرشته صفتي است که گهواره را با شکسپير -34
 دهد.دست راست و عالم را با دست چپ تکان مي

 مادرم است. ،امترين کتابي که خوانده: بزرگا براهام لينکلن -33
: يکي از بديهيات است که دانشمندان جهان، عنصر ميشيليه -3٢

 اند.شان به ارث بردهو شوکت خود را از مادران بزرگي، شا ن
لورد لا نغديل: اگر تمام عالم را در دست راست من بگذارند و  -36

 مادرم را در دست چپم و به من اختيار انتخاب دهند، حتما مادرم را بر
 گزينم.مي

تر : در تمام عالم فقط يک شخص از همسر محبوبميشيليه -31
 است و ا ن هم مادر.

ناپلئون بناپارت: در فرانسه بايد مادراني محصنه باشند تا  -3٨
 فرزنداني پاک طينت تربيت نمايند.



  

تا زماني که مادر  ،يونغ: دختر بالغه و عاقله طفلکي بيش نيست -39
 گردد.

صفاتي هم چون قوت، جمال، شجاعت، و حب که به مادر  -٢١
ها عاجز و يف ا نها از تعبير و تعرنامهوابستگي دارند؛ لغت و واژه

 ناتوانند.
ـ بالزاک: مادر يگانه موجودي است که حقيقت عشق پاک را  ٢7

 شناسد. مي
 ي کمال زن است.الکساندر دوما: مادر شدن، مرحله -٢2
 ي فرزند است.هنري وورد: قلب مادر مدرسه -٢4
شود که تمام احساسات جويبر: در دنيا هيچ محسني يافت نمي -٢3

ا براي شخصي فدا و قرباني کرده باشد و در مقابل مزد و عواطف خود ر
 ا ن را طلب نکند مگر مادر.

ترين محبت، عواطف مادر است، و مهر و لامارتين: پاکيزه -٢٢
 است. فرشتگانمحبت مادر از صفات 

 ويکتور هوگو: دوستي و احسانات مادر فراموش شدني نيستند. -٢6
تر از دامان بخشر و راحتتشکسپير: در تمام عالم بالشي نرم -٢1

نظير و اي زيباتر از تبسم بيشود؛ و هيچ گل و شکوفهمادر يافت نمي
 استثنايي مادر نيست.

 ريشتند: هيچ خوشي و سروري در عالم با خوشي مادر -٢٨
تواند برابري کند، زماني که خبر قبولي يا کاميابي فرزندش در انجام نمي

 کاري به وي داده شود. 
 اط: در هيچ جاي عالم سکون و ا رامش به من دستسقر -٢9
 برم.دهد مگر لحظاتي که در کنار مادر به سر مينمي

جبران خليل جبران: بعد از درگذشت مادرم، دست ترحم و  -6١
 از دست دادم.  ،کردهاي زمانه را خشک ميمهرورزي را که عرق مصيبت



  

من و محمود تيمور: بهشت روي زمين مادر است، شخص مؤ -67
ورزد و کسي که جاحد و معذب باشد از ا ن اظهار مهذب به ا ن رغبت مي

 نمايد.رغبتي ميتنفر و بي
ـ فريدالدين عطار: اين انساني که در ضعف خلقتش به مثابه  62

ماند، براي من حصن و پناهگاه بسيار محکم و تنومندي عنکبوت مي
 است.
باشد ن مادرم ميترين سبب اختراعات متوماس اديسون: بزرگ -64

 که فضل و منت بسيار بزرگي بر من دارند.
ا براهام لينکلن: هر ا ن مجد و بزرگي که تاکنون به ا ن دست  -63
چه در ا ينده اميد است به ا ن دست يابم، همه و همه را مديون ام و ا نيافته

 مادرم هستم.
لامينه: هر ا ن تعليمي که طفل در ا غوش مادر بياموزد، هرگز  -6٢

 موش شدني نيست.فرا
 جبران خليل جبران: نخستين زني که انسان او را دوست -66

دارد، مادر است؛ سپس در طول حياتش نظيرش را تلاش و تفتيش مي
يابد، و ا ن محبت همواره در حال کند، ام ا هرگز همتاي وي را نميمي

 رشد و ترقي و بقا است.
مخلوقات  ترين و ا سيب پذيرترينا ندريه حراتري: نازک -61

 خداوند، قلب مادر است.
هنري بوردو: زيبايي و جمال مرد، حرفه و صنعت است، و  -6٨

 زيب و زينت زن محبت و مادر بودن است.
: بسياري از مشايخ را يافتم که معتقد مصعب بن عمير  -69

بودند: دوستي بين پدران قرابت و خويشاونداي فرزندان را به بار 
 ا ورد.مي

ي ا مده: دو گناه چنانند که شخص در همين دنيا به سر در روايت -1١
 گردد:انجام ا ن مبتلا مي



  

  ؛الف: ظلم بر بندگان خدا
  .ب: ا زردن والدين

 فرمايند: جنت زير پاي مادران است.مي  رسول الله - 17
فرمايند: از تعظيم و احترام به پدر، عمر طولاني و با حکماء مي -12

کرام و احسان به مادر، غم و اندوه از زندگي شود و از ابرکت نصيب مي
 بيند. حال کننده ميشود و شخص همواره چيزهاي خوشزدوده مي
نصايح لقمان حکيم به فرزندش: هر شخصي که والدينش را  -14

راضي نگه داشت، رحمن را خشنود کرد؛ و هر ا ن شخصي که والدينش 
هاي ه والدين دروازهرا ناراض نمود گويا رحمن را ناراض کرد، و حقا ک

يابي و در غير اين صورت بهشت اند، اگر راضي شدند به جنت راه مي
 بوي بهشت هم به مشامت نخواهد رسيد.

: هيچ شخصي قادر بر اداي حقوق والدين رسول اکرم  -13
 ها را مملوک يافته، بخرد و ا زاد کند.نيست، مگر در يک صورت که ا ن

العربي: در حقيقت والدين فرزند را تشريح حديث بالا از ابن  -1٢
دهند، چرا از جايگاه عجز و ناتواني به معرض قدرت و توانايي سوق مي

که بچه بعد از تولد بر انجام هيچ گونه افعالي قادر نيست، لذا والدين تمام 
مشقات و زحمات دوران کودکي او را به دوش گرفته تا اين که به فضل 

 رسد.ل و معرفت ميخداوند از عجز به قدرت، کما
سخن کوتاه: زماني که فرزند، پدر خود را در قيد غلامي و بردگي 

يابد، گويا با اين عملش او را از عجز مملوکيت به شرافت و عزت مي
 رساند.حريت و ا زادي مي

م حديث: ادا و به جا ا وري حقوق والدين از محالات  مطلب دو 
ن و متصل بعد از خريد است، بدين معني که ا زادي ذوي القربي مقار

ماند، زيرا بعد از ها باقي نميپذيرد و نيازي به ا زادي مجدد ا نتحقق مي
 شوند.خريدن خود به خود ا زاد مي



  

ها فقط در همين يک صورت خلاصه اين که به جاي ا وري حقوق ا ن
 منحصر شده بود و اين هم از محالات محسوب گشت.

مام قلوب خاموش و مذکور است: ت معجم حکمة العربدر  -16
 خالي از احساسات هستند مگر قلب مادر.

يوسف علي بديوي: بر فرزندان لازم است که اين کلام زرين و  -11
بروا »را سر لوحه زندگي خويش قرار دهند:  زيباي رسول اکرم 
تان تان نيکويي کنيد تا فرزندانبا پدران و مادران ؛ «ا باءکم، تبروکم ابناؤکم

 ي کنند.با شما نيکوي
به او  ،کرداند که حارث علکي بر جنازه مادرش گريه ميا ورده -1٨

کني؟ در جواب فرمود: چرا گريه نکنم، در حالي که گفتند، چرا گريه مي
 هاي بهشت به رويم بسته شد.دري از دروازه

ا مد و گفت: پدرم مرا بر کاري  مردي به محضر امام مالک  -19
دارد، به فرمان کدام مرا از انجام ا ن کار باز مي گمارد و در مقابل مادرممي

فرمود: از پدرت اطاعت کن و   ي عمل بپوشانم؟ امام مالکيک جامه
 نافرماني مادرت را مکن.

به معاويه بن قره گفتند: از فرزندت بگو؟ در جواب گفت:  -٨١
کند، امور دنيوي مرا متکفل شده و مرا بسيار خوب و شايسته عمل مي

  7البال ساخته است.صول ا خرت، فارغبراي ح
ابن عون: روزي مادرش او را صدا زد، جوابش را با لحني  -٨7
  2تر از صدا و ا واز مادر داد، در قبال اين عمل خود دو غلام ا زاد نمود.بلند
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ي تو از يوسف علي بديوي: بدون رضايت مادر بهره و حصه -٨2
مادر بر ا ن نشسته و در مگر از جهت او، گويا  ،رسدجنت به تو نمي

 ملکيت او قرار دارد.
قاعده کلي اين است: هرگاه شخصي بر چيزي مستولي و غلبه 
داشته باشد، به دست ا وردن ا ن شئ بدون جلب رضايت طرف مقابل از 

 محالات است.
 دهد.: مادر با دستي گهواره و با دستي عالم را تکان ميناپلئون -٨4
رباي قلب و ستاره قطبي چشم کودک گويد: مادر ا هن حکما مي -٨3
 است.
ژرژ هربرت: يک مادر خوب به صد استاد و ا موزگار، برتري  -٨٢
 دارد.

 گويد: مادر، سازنده جهان و تابلوي ا فريدگار است.حکما مي -٨6
 اند.امرسون: تار و پود روح مادر را از مهرباني ا فريده -٨1
يوندي است که در سعيد نفيسي: استوارتر از همه پيوندها، پ -٨٨

 ميان مادر و فرزند وجود دارد.
سقراط: با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از اولاد خود  -٨9

 توقع داري.
 : والدين بعضي از حقوق -9١
 !به جز در گناه و نافرماني خداوند، ا نان را اطاعت کن 
 !با ا رامش و مهرباني با ا نان سخن بگو 
 هايشان را ببوس!ها دستصبح و شام و در مناسبت 
 !از شخصيت، حيثيت و ثروت ا نان محافظت کن 
 شان را به خوبي نگه دار و هنگام ورود ا نان با شوق و احترام

شان فراهم از راه مشروع براي ،خواهندتکريم برخيز و هرچه را که مي
 کن!



  

 !در همه امور زندگي با ا نان مشورت کن 
 ي ا نان غافل مباش! از دعاي خيرو طلب بخشش برا 
 رويي، خود و مهمانشان هرگاه مهماني داشتند با محبت و خوش

 را خدمت کن!
 !از هر فرصتي براي شادي و سرورشان استفاده کن 
 !در حضورشان صدايت را بلند مکن 
 !بدون اجازه ا نان از منزل خارج مشو 
 !به هنگام خواب و استراحت بيدارشان مکن 
 ان را بر ا نان مقدم مدار!همسر و فرزند 
 شان را قطع مکن!گويند کلامهنگامي که سخن مي 
 !اگر کار ناپسندي را انجام دادند، ا نان را سرزنش مکن 
 !بدون دليل در حضور ايشان نخند 
 شان غذا پيش از ا نان غذا خوردن را ا غاز مکن و از جلوي دست
 بر مدار!
 ا نان دراز مکش و در اند بدون اجازه هنگامي که نشسته

 حضورشان پاهايت را دراز مکن!
 ها راه مرو!پيش از ا نان وارد مشو و جلوتر از ا ن 
 درنگ حاضر شو!هرگاه صدايت زدند بي 
 ها، دوستان ا نان را احترام کن!در زمان حيات و پس از مرگ ا ن 
 !با افرادي که با پدر و مادر خود بدند، رفاقت مکن 
 ري به موقع ا نان را نزد پزشک ببر!در موقع بيما 
 لباس، مسکن و غذاي مناسب برايشان  ،چه نيازمند بودندچنان

 فراهم کن!



  

  !گاهي اوقات ا نان را به تفريح ببر 
 !هيچ گاه با ا نان دروغ مگو 
 ها پنهان مکن!امور زندگيت را از ا ن 
 ها بخواه تو را با تجارب زندگي خود ا شنا نمايند!از ا ن 
 ها بخواه از دعاي خير خويش فراموشت نکنند!از ا ن 
 ها را پدر و مادر بخوان و از مخاطب قرار به هنگام خطاب، ا ن
 ها با نام، پرهيز کن!دادن ا ن
است که تا ا خر ين کار دنترين و پر مشقتتريمادر بودن سخت -97

 ياندک ،کندمي که بابت ا ن طلب يندارد و تنها حقوق يعمر بازنشستگ
 عشق است...

 :مانند، مثلمي يي هست که حسرت ا ن تا هميشه باقيهااتفاق -92
 حسرت يک بار ديگر بوسيدن دستان پدر...

اما هميشه به  ؛گاهي است که بهشت زير پايش نيستپدر تکيه -94
جرم پدر بودن بايد ايستادگي کند و با وجود همه مشکلات به تو لبخند 

 گرم شوي.بزند تا تو دل
ي سهمگين هااگر بداني چه کسي کشتي زندگي را از ميان موج -93

 پرستيدي...مي را )پدرت( ،ت رسانده استهاروزگار به ساحل ا رام رؤيا
جاي خالي  ؛ي روي صورتت اثرات پيري نيستهامادرم! چين -9٢

 ...  ي من استهانوازش دست
گاهي فقط امنيت  ؛دست هميشه به معناي ا غوش نيست -96
 .فقط!!! مثل دست پدر.....است

نفر  ۵خوش مزه وجود داشته باشد و شما  يليتکه نان خ ۴اگر  -91
 است. مادر مطمئناً  ،ديا نمي که اصلا از مزه ا ن نان خوشش يد، کسيباش

http://www.3ali3.com/


  

 ،ش را باور کردهايتوان دوستت دارممي ست کهيمادر تنها کس -9٨
  د.ياگر نگو ىحت

 را امضا کند. يگذشتگتا از خود ،يدمادر را خدا ا فر -99
د يبا ،ميکه بگذر هاتيو شکا هااز اشک ... هاياز تمام دلتنگ -7١١
  :اعتراف کنم
 بختم.خوش ،خنددمي مادرم که 
 مثل ا رامش يک خواب بلند... ؛زندگي ا رام است 
 قشنگ... مثل شيريني يک روز ؛زندگي شيرين است 
 مثل رؤياي يک کودک ناز... ؛زندگي رويايي است 
 مثل زيبايي يک غنچه باز... ؛زندگي زيبايي است 
 ست...هازندگي تک تک اين ساعت 
 ست...هازندگي چرخش اين عقربه 
  ِدل مادر من... زندگي راز 
 پدر است... دسِت  يزندگي پينه 
  ِزمان در گذر است..... زندگي مثل 
 يگذشته تو صبور يبه تعداد روزها :يعني ،مادر! 
 ينده تو دلواپسيا  يبه تعداد همه روزها :يعني ،مادر! 
 يداريکودکانه تو ب هايبه تعداد ا رامش همه خواب :يعني ،مادر! 
 يبه پا يکه عمر هاييدست يدن خستگيبهانه بوس :يعني ،مادر 

 !دن تو چروک شديبال
 گر همه که نوازش يدن زنيا غوش کشبهانه در  :يعني ،مادر
 !تو بود يدلتنگ هايسال
 باز هم بهانه مادر گفتن! :يعني ،مادر 



  

 با.يست زياواژهمادر، تک  
 در دست خدا يبر گهواره دارد و دست يمادر، دست. 
 يک کفهيست که بتوان ا ن را درين ينيبه ا ن سنگ يچ سنگيه 

مت مادرانه را يمهر و قدر و ق گر ا ن، وزنيد يترازو نهاد و در کفه
  د.يسنج
 زيپدر، باران است و مادر، خاک حاصل خ! 
 خاک گام بر بر يات ا دميح ست که دريمادر، همان عشق 

 دارد.يم
 :و ام ا، پدر 
 داشتچشمبي دارد يمغ و دوستيدريبخشد بيپدر، م. 
 سوزديا ن گونه که شمع م ،کنديپدر، کار م. 

 به من  يتا که گرما و روشن ،کنديب و تاب، خود را ا ب ماو در ت
 و شما ببخشد.
 ها در دل دارندکشند و چهيداند پدران چه ميتنها خداست که م. 
 گاه که ند و ا نيا يبال دارند، به چشم نمسبک يپدران حضور

  ست.يخال قدره شان چيستند، جايگر نيد
 توان پرکرد.يز نميچچيپدران را با ه يخال يجا 
 ده يدم يزندگ يست که خداوند به کالبد خاکيپدر، همان روح
 .است
 گستر باد...تان همواره سايهزندگي سر 

 هاي نافرماني از پدر و مادرنشانه -7١7
هاي هاي زياد و صورتنافرماني و مخالفت با پدر و مادر، نشانه

 ا يد:گوناگون دارد که در ذيل مي



  

وهگين کردن پدر و مادر: خواه با گفتار يا کردار گريانيدن و اند. 7
 ها شود.باشد، يا سبب اين

فرياد زدن بر سر ايشان: به اين صورت که صدا را بلند کند و با . 2
 خشونت با ا نان حرف زند.

نبايد از دستورات پدر و مادر دلتنگ و يا اين که انسان به ستوه . 4
 درا يد.
و مادر: اين طور نشود که در رويي نسبت به پدر اخم و ترش. 3

ولي در مقابل والدين بدخو  ؛خلق استرو، خندان و خوشمجالس گشاده
 و درشت کلام و بدزبان باشد.

چشم به پدر و مادر نگريستن: به اين صورت است  ياز گوشه. ٢
 که با خشم و غضب و حقارت و خواري به ا ن نگاه کند.

دهد ه به مادرش دستور ميفرمان دادن پدر و مادر: بسان کسي ک. 6
که خانه را جارو کند، يا لباس را بشويد، يا غذا را ا ماده سازد، و اين عمل 

 خصوصاً اگر مادر ناتوان يا پير يا بيمار باشد. ،شايسته نيست
نشاط و بدون خستگي اين کارها را اما اگر مادر دل به خواه و با

گزاري و براي او دعا پاساشکالي در کار نيست و بايد از او س ،انجام داد
 کرد.
سازد: اين عمل دو تا محذوريت انتقاد از غذايي که مادر ا ماده مي. 1
 دارد؛
باشد، بنابراين رسول خدا عيب گرفتن از غذا، و اين جايز نمي( 7)
 خورد، و پسنديد ا ن را ميگرفت، اگر ا ن را ميهرگز از غذا عيب نمي

 خورد.در غير اين صورت ا ن را نمي
 ادبي نسبت به مادر و ناخوشايندي او هست.در اين کار بي( 2)
کمک نکردن به پدر و مادر در کار منزل: اين در مرتب کردن يا . ٨

 باشد.تهيه غذا يا غير ا ن مي



  

  ا ن را کاستي  -خداوند ا نان را هدايت کند  -ولي برخي از پسران
 دانند.در حق به خود، و نامردي مي

  بينند که مي -خداوند ا نان را هدايت کند  -و برخي از دختران
ترين کمکي اما کوچک ؛دهندمادرشان، کار داخل خانه را انجام مي

 کنند.با ا نان نمي
 تر اوقات خودشان را صرف گفت بلکه بعضي از دختران بيش

کنند که کار بزرگ وگوي تلفني با دوستانشان کرده و مادر را رها مي
 پيش ببرد. ي بهييا دشوار را به تنها

با حالت تنفر از پدر و مادر روي گردانيدن به هنگامي که حرف . 9
زنند: به اين صورت که به ا نان گوش نکند، يا حرف ا نان را قطع يا مي

تکذيب کند، يا با ا نان مجادله کند، و در خصومت و کشمکش با ا نان 
 گيري کند.سخت

اي دارد و قرينهچه بسا در اين عمل، تحقير مقام پدر و مادر وجود 
 ارزش داند.است که ا نان را بي

ها با پدر و مادر مشورت اعتنايي به را ي ا نان: برخي از انسانکم. 7١
 ،يا طلاق ،گيرند، خواه ازدواجکنند و در هيچ کاري از ا نان اجازه نمينمي

و سکونت در خارج منزل، يا رفتن به مکان  ،يا بيرون رفتن از خانه
 يا اين قبيل باشد. ،مشخصي با دوستان

ورود بدون اجازه بر پدر و مادر: اين برخلاف ادب است، شايد . 77
 ا نان را ببيند. باشند کسيحالتي باشند که راضي ن هر دو يا يکي از ا نان در

 ،ايراد مشکلات پيش پدر و مادر: خواه اين مشکلات با برادران. 72
 باشد. ،يا غيره ،يا فرزندان ،يا همسر

ها دوست ندارند که کسي از اعضاي خانواده به خاطر نسانبرخي از ا
ديد اين خطا و اشتباه خود پيش پدر و مادر نکوهش گردند، و بدون تر

گردد و بستر ا نان ناصاف و خاطر ا نان مي يهرفتاري است که باعث دغدغ
 شود.ناهموار مي



  

سرزنش پدر و مادر پيش مردم و طعنه زدن به ا نان و بيان . 74
مثلاً در  -ها در کاري ناکام شوند اي ا نان: اگر برخي از انسانهعيب

کنند، ناکامي خود را پدر و مادرشان را سرزنش مي ـتحصيل ناکام شوند 
ا ورند که پدر و مادر کنند و عذرهايي را براي خود ميتوجيه مي

اند، که شايسته است به تربيت او نپرداختهاند و چنانانگاري کردهسهل
اند، و اند، و ا ينده او را لگدمال کردهاش را تباه ساختهاين زندگيبنابر

 گيرد.انواع طعنه و عيب ديگر را مي
ناسزا گفتن و نفرين کردن پدر و مادر: اين عمل، مستقيم يا . 73

گيرد؛ مانند پسري که به پدر يا مادر شخصي فحش غيرمستقيم صورت مي
 ه پدر و مادرش ناسزا گويد.و ناسزا گويد و اين شخص هم متقابلاً ب

ا ورد: مانند وسايل لهو و لعب و فساد را منکرات را به خانه مي. 7٢
گردند، و چه بسا ها باعث فساد خود شخص ميا ورد، و اينبه خانه مي

شوند، بنابراين پدر و اش به طور کلي ميسبب فساد برادران و خانواده
 شوند.ده بدبخت ميمادر به سبب فساد فرزندان و انحراف خانوا

پرداختن به منکرات پيش پدر و مادر: مانند کشيدن سيگار، يا . 76
گوش دادن به وسايل لهو پيش پدر و مادر، يا به خواب رفتن به هنگام 

چنين دوستان بدکار نماز واجب، و اگر او را بيدار کنند، بيدار نشود، و هم
شرمي نسبت به بر استمرار بيها دليلي اين يهرا به منزل ا ورد؛ بنابراين هم

 پدر و مادر است.
تخريب شخصيت پدر و مادر: و بدين صورت است که کارهاي . 71

سازند، و دار ميمردي را لکهبد و زشت را انجام دهد که شرف و جوان
گردد، در نتيجه، اين بدون ترديد از گاهي سبب زندان رفتن و رسوايي مي

هم  و غم  و خواري و ننگ را براي ا نان  نافرماني پدر و مادر است؛ زيرا
 دنبال دارد.ه ب

در تنگنا قرار دادن پدر و مادر: مانند کسي که مالي را قرض . 7٨
کند؛ و ادبي ميکند، يا در مدرسه بيسپس ا ن را بازپرداخت نمي ،کندمي



  

تربيتي کنند، يا بيمسؤولين مدرسه، پدر را بدون حضور فرزند احضار مي
 کند.مي

گاهي پدر به خاطر عدم پرداخت قرض از سوي فرزند توقيف و 
 کند.شود و خود را تسليم ميگردد، يا حاضر ميمي

ماندن طولاني در بيرون منزل: و اين باعث دغدغه و ناراحتي . 79
گردد، در حالي که به خدمت نياز دارند، و اگر فرزند در پدر و مادر مي

 کنند.پيدا نمي بيرون منزل باشد، کسي را براي خدمت
ا ورند: برخي از هاي زياد بر پدر و مادر فشار ميبا درخواست. 2١
ا ورند، با وجود هاي زياد بر پدر و مادر فشار ميها با درخواستانسان
ورزد که ا نان ماشين را براي اند، و فرزند اصرار ميکه ا نان دست تنگاين

اي او تهيه کنند، يا پول نو بر ياو بفروشند، و به او زن بدهند، و خانه
هاي خود حرکت سنخواهد تا به پاي دوستان و هممي هاا نزيادي را از 

 کند.
ها، اطاعت از ترجيح دادن همسر بر پدر و مادر: برخي از انسان. 27

بنابراين اگر از  ؛دهندهمسر را بر اطاعت از پدر و مادر تقديم و ترجيح مي
رون کند، ا نان را بيرون خواهد راند او بخواهد که پدر و مادرش را بي

 منزل باشند.هرچند بي
برخي از فرزندان در اظهار محبت به همسر پيش پدر و مادر مبالغه 

کنند، و حق گيري ميکنند، و در همين حال نسبت به پدر و مادر سختمي
 کنند.ا نان را رعايت نمي

برخي  رها کردن پدر و مادر به هنگام نياز و يا بزرگ شدن:. 22
دا شود که در مقابل ا ن پول فرزندان اگر بزرگ شوند و کاري براي او پي

 شود.کند و خودش مشغول ميپدر و مادرش را رها مي، بگيرد
بيزار شدن از پدر و مادر، و شرم کردن از نام ا نان و منسوب . 24

بنابراين  .هاي نافرماني استترين نشانهکردن خود به ا ن دو: اين از زشت
برخي از فرزندان از لحاظ سطح اجتماعي بالا روند، يا در وظايف  اگر



  

کنند و از ا ن دو بيزاري بزرگ پيشرفت کنند، پدر و مادر خود را انکار مي
 کشند.هاي کهنه خجالت ميجويند، و از وجود ا نان در خانه با لباسمي

ها گويد: اينگاهي اگر از او درباره پدر و مادر پرسيده شود، مي
 متکاران ما هستند!خد

دل ستم کردن بر پدر و مادر با زدن: اين عمل جز از انسان سنگ. 23
هاي خالي از رحمت و زند، کساني که دلنمي و خشن از کسي ديگر سر

مردي و شهامت و دليري ترين مراتب جوانحياء دارند، و درونشان از کم
 تهي است.
ن کار خيلي بد، و در سپردن پدر و مادر به خانه سالمندان: اي. 2٢

نهايت زشتي و ناپسندي است که بدن از ديدن ا ن منقبض و به هم جمع 
 شود.شود، و موي سر از شد ت ترس سيخ ميمي

رها کردن پدر و مادر و نيکي نکردن به ا نان در صورتي که . 26
شعوري است؛ ها شوند: اين اشتباه و بياي از معصيتمرتکب پاره

در و مادر واجب است گرچه کافر باشند، پس چگونه بنابراين نيکي به پ
 خواهد بود اگر مسلمان باشند؟!

گيري کردن در دادن خرجي به پدر و بخل ورزيدن و سخت. 21
ورزند، و در دادن ها نسبت به پدر و مادر بخل ميمادر: برخي از انسان
 کنند. شايد پدر و مادر نياز شديد به مالگيري ميخرجي به ا نان سخت

 کند.داشته باشند، و با وجود اين به ا نان توجه نمي
ها من ت گذاشتن بر پدر و مادر و شمارش نعمت: برخي از انسان. 2٨

کنند ولي ا ن را با من ت و ا زار و شمارش نسبت به پدر و مادر نيکي مي
کنند، و نيکي کردن را با مناسبت و بدون مناسبت يادا وري ها تباه مينعمت
 کند.مي

دزدي از پدر و مادر: اين کار جمع ميان دو گناه يعني دزدي و  .29
بيني که نياز به مال دارند و ها را مينافرماني است، بنابراين برخي از انسان



  

کند؛ زيرا پدر و مادر پير اين نياز ا نان را به دزدي از پدر و مادر وادار مي
 اند.يا غافل ،اندشده

ي از پدر و مادرش را فريب دهد و ها اين است که يکاز جمله دزدي
 ها را به ايشان دهد.از او بخواهد که فلان مال يا زمين يا غير اين

 گيرد و در نيت دارد که ا ن را ندهد.گاهي از پدر و مادر قرض مي
بازترين ناله و اظهار ناراحتي پيش پدر و مادر: اين کار از نيرنگ. 4١
نسبت به گرفتاري  -به ويژه مادر  -هاي نافرماني است؛ زيرا والدين حالت

از فرزند  تربيششوند شايد هم کنند، و ناراحت ميفرزند دغدغه پيدا مي
 ناراحت شوند.

که بدان رفتن به ديار غربت بدون اجازه پدر و مادر، و بدون اين. 47
فهمند؛ نيازمند باشد: برخي از فرزندان ا ثار دوري از پدر و مادر را نمي

کنند تا بدون اجازه پدر و مادر راهي ديار غربت و از اش ميبنابراين تل
که نياز به غربت داشته باشد؛ گاهي شهري ا نان فاصله گيرند، و بدون اين

کند، و گاهي جهت که پدر و مادر در ا ن سکونت دارند را ترک مي
که تحصيل او در شهري گردد با وجود اينتحصيل راهي ديار غربت مي

هاي ديگري پذير است، و سببدر ا ن سکونت دارند، امکانکه پدر و مادر 
 کند.که رفتن به ديار غربت او را تجويز نمي

اما اگر فرزند به رفتن به ديار غربت نيازمند باشد، و از پدر و مادر 
 اجازه بگيرد، اشکالي ندارد.

ا رزوي نابود شدن پدر و مادر: برخي از فرزندان ا رزومندند که . 42
خوار ا نان باشند اگر ثروتمند هستند، شان از بين بروند تا ميراثپدر و مادر

يا از ا ن دو نجات پيدا کنند اگر بيمار يا فقيرند، يا از مواظبت و ايستادن 
 اش ادامه دهد.پيش ا نان رها شود تا به گمراهي و ناداني

کشتن پدر و مادر و نجات يافتن از دست ا ن دو: گاهي فرزند . 44
دهد؛ يا بنابراين کشتن يکي از والدين خود را ترجيح مي ؛شودناراحت مي



  

باشد، يا به ارث به سبب ناداني يا خشم زياد او است، يا در حال مستي مي
 ورزد.و غير ا ن طمع مي

 قدددر يييندده بدددانيم چددو  سددت
 

 ين وقت که افتاد و شکسدت نه در 
 

 
 
. 

 



  

 پنجم  بخش
 رضب المثل



  



  

 

  هاي بهشت است.گلي از گلفرزند صالح 
 .هر کسي که مادرش را از دست داد، گويا از هر دو محروم گشت 
  هر شخصي که مشابه و مثل پدرش از ا ب درا يد، باز هم ظلم

 نکرده.
 .تمام دنيا در مادر خلاصه شده است 

 شود و ارزش پدر بعد قيمت نمک وقت ناياب شدن ا ن شناخته مي
 از وفاتش.

 کند که در کودکي اش بر همان نهجي حرکت ميزرگيشخص در ب
 .است از مادرش ا موخته

 گردند.اگر مادر اصلاح شود تمام خانواده اصلاح مي 
 کند.، بلکه بدون از سؤال عطا ميخواهيپرسد که ا يا ميمادر نمي 
 توان با پول خريد مگر پدر و مادر.هر چيز را مي 
 ي بهتر از فرزند او طلوع در ديد و نظر هر مادري، خورشيد بر کس

 نکرده است.
 کند فقير باشد يا به هر حال او مادر من است، براي من فرق نمي

 غني.
 تواند يک امت را بسازد.مي يک مادر 
 کند.فرزند بر نقش قدم پدر حرکت مي 
 خداست نشيمادر شاهکار ا فر دل. 
 تر است.ان هم بزرگاز ا سم يکسذهر هنيمادر و م 

 مادر گوهري است درخشنده و ناياب. قلب 



  

 هايي که فرزند کسب نموده عينا تعريف و تمجيد پدر بر شايستگي
 بيانگر تعريف و تمجيد ذات پدر است.

 کند، دست مادر هرگاه فرزند به وقت سپيده دم از منزل حرکت مي
 را به همراه خود دارد.

 ،پسرانش را. يهمهدارد و مادر  يپسر هوشمندش را دوست م پدر 

 شوند و در جواني از اولاد در زمان طفوليت از مادران تغذيه مي
 پدران.

  فرزندي که از سايه پدر محروم است، نيمه يتيم و بدون مادر يتيم
 کامل. 

 تر است به اعتبار رنج و زحمت اين که انسان پدر ثروتمندي ا سان
 از دست دهد به از دست دادن مادر فقير.را 
 باشند، بودنشان بهتر از نبودن. ريپدر و مادر هر چند پ 

 .دست مادر شيرين است گر چه ضرب و شتم کند 
 هاي مختلف و گوناگوني را با خود شکم مادر باغي است که ميوه

 کند.حمل مي

 گويا تمام خانواده را از دست ي مادر محروم شد، هر کسي ازسايه
 داد.



  

  مادري که پر تحرک و با نشاط باشد، دخترش را کسل و تنبل به بار
 ا ورد.مي

 کند.هايش را تکه پاره نميپلنگ بچه 

  هر اندازه مادر فقير باشد، باز هم براي بچه اش لباس گرم و پشمي
 کند.تهيه مي

  هر شخصي که والدين خود را دشنام داده، قادر به رؤيت هلال نو
باشد؛ بيهوده خود را به زحمت و )براي شروع رمضان يا عيد( نمي

 مشقت نيندازد.

 شناسد.يرا از لبخند او باز م شيکودک مادر خو 

 لنگر اوست. ،امواج روزگار و مادر است بر يکشت کودک 
 مادراست. نهيها سپناهگاه نيترطمئنم 

 شود؟ عشق مادريو کهنه نم ريکه هرگز پ ستيچ. 

 نديکند که لبخند کودکش را ببيطلوع م يمادر ا فتاب هنگام يبرا. 



  

 شيبر پستان خو او را شيهم باشد، مادر ن يکودک افع اگر 
 .رديگيم

 است. انيمادر ع هيگر کنندگان،هيگر انيم 

 دارميبوسه از مادر خر کي يمادر را در ازا يليهزار س.  
 

 مرا گر دولت عالم ببخشند
 برابر با نگاه مادرم نيست



  

 

 

 بخش ششم
 اهي عبرت آموزداستان

 



  

 



  

فرمايد: مي - مرقندجسته سيکي از علماي بر -  ابوبکر بسکندي
  .مردي نزد من ا مد و گفت: فرزندم مرا زده و مجروح کرده است
کند پدرش را ايشان فرمودند: سبحان الله! ا يا فرزند هم جرا ت مي

  ؟کتک بزند
 او گفت: ا ري! 

  ؟ايايشان فرمودند: ا يا چيزي از علم و ادب به او ا موخته
  .مرد گفت: خير

 اي؟ قرا ن تعليم دادهايشان فرمودند: ا يا به او 
  .بازهم مرد جواب منفي داد

 ايشان فرمودند: شغل فرزند تو چيست؟ 
  .گفت: کشاورزي

 داني به چه علت تو را زده است؟ ايشان فرمودند: مي
  !مرد گفت: خير

گاه که سوار بر الاغ و گاوها در جلو و حضرت فرمودند: شايد صبح
اي، تو در جلوي او سبز شده سگ پشت سر او و راهي مزرعه بوده است،

او به گمان اين که شايد تو هم گاو هستي، تو را زده است، برو خدا را 
 7شکر کن که سرت را نشکسته!

روايت شده: مردي در محضر حضرت ابوبکر   از قيس بن حازم
 ادره کندخواهد تمام اموال مرا مصا مد و گفت: پدرم مي.  
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فرمود: حق استفاده از مالش را به حضرت رو به پدر کرده و 
  .ي کفايت داري نه بيش از ا ناندازه

نفرموده که فرزند و  مگر پيامبر  !او گفت: اي جانشين پيامبر
 اش همه از ا ن پدر هستند؟ دارايي

اين بود که  حضرت فرمود: درست است، ام ا هدف رسول اکرم 
 7ر او است )نه تمام مالش(.ي پدر بنفقه

اند که: امام زين العابدين بيش از حد به مادرش احسان ا ورده
ترين مردم به مادرت گفتند: تو احسان کنندهکه به او مي حتىکرد، مي

هستي، ولي يک چيز براي ما به طور معما مانده و ا ن اين که ما تو را 
 که در يک کاسه با مادرت غذا بخوري! ايم نديده

اي که چشم مادرم بر ا ن است، ترسم بر لقمهايشان فرمودند: مي
 دست من سبقت کند و در اين صورت از نافرمانان محسوب شوم.

به خدمت او  اند: يکي از صلحا مادري داشت، شخصاً ا ورده
باشد. همسرش با او مشارکت داشته پرداخت و حاضر نبود در اين امر مي

فاني را وداع گفت، وي را در خواب ديدند بعد از گذشت مدت زماني دار
راند، وي غضبناک است، و او را از بارگاه خودش مي برکه خداوند 

ملائکه مقربين عرض نمودند: پروردگارا! اين مرد در تمام عمر به خدمت 
 اندي؟ مادرش کمر بسته بود؛ به چه علت او را ر

دانيد که شما چه مي !من فرشتگانفرمود: اي الله سبحانه و تعالى 
ا ورد يا کاري گفت: هر زمان که براي مادرش طعام ميمي اين مرد چه
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گفت: بار الها! او را از من بگير و مرا از دستش راحت داد، ميانجام مي
 گردان. 

 فرزندت با تو چگونه بود؟ گفتند: روش احسان به عمر بن ذر 
رفت، در گفت: در روز راه نرفتم مگر اين که در عقب من راه مي

رفت، و بر بالاي هيچ شب راه نرفتم مگر اين که در جلوي من راه مي
 بامي نرفت تا زماني که من در زير ا ن بودم.

ا مد و گفت: مادرم به سن پيري  شخصي به محضر رسول اکرم 
گذارم و به مثابه کودکي او را تر و خشک غذا در دهن او مي رسيده،
 ام؟ کنم، ا يا حق او را اداء نمودهمي

يکي را هم به جا  حتىفرمودند: از صد حق او  حضرت ا ن
اي به تو ثواب و اي، و ليکن به اين خدمت ناچيزي که انجام دادهنياورده

 رسد.پاداش زيادي مي

عر الاغ ا در گور نهادند، از قبر صداي عراند: شخصي رنقل کرده
ا مد، وقتي سبب را جويا شدند، دريافتند که روزي مادرش با او سخن مي
 خاموش باش. !خطاب به مادرش گفته: اي خر گفت، که اومي

به همراه پدرش در يک سلول  ىاند: فضل بن يحيحکايت کرده
توانست با ا ب سرد به علت مريضي که داشت نميزندان بود، پدرش 

ر نبود، وقتي که پدر به خواب  وضو بگيرد، و ا ب گرم در زندان ميس 
کرد از ا ب پر مي ،اي که از جنس سرب بودا فتابه ،رفت، فضل بلند شدهمي

چسباند، تا به وسيله گرماي بدن، از و مدت مديدي ا ن را بر شکم خود مي



  

ها استفاده و پدرش بتواند بدون مشقت از ا ن ها کاسته شودسردي ا ب
  7کند.



که در   کند شخصي به نام علقمهروايت مي حضرت انس 
ي شهادتين بر زبانش جاري عبادت مشهور بود، در وقت جان کندن کلمه

چند تن از   حضرتاطلاع دادند، ا ن شد، به رسول اکرم نمي
شهادتين را به او تلقين کنند، ام ا او را ياراي  را فرستاد تا  اصحاب

 ،تشريف ا ورده شخصاً  حضرت نبود. تا اين که ا ن ينتلفظ کلمه شهادت
  ؟: ا يا علقمه پدر و مادر داردفرمود

  .گفتند: مادر پيري دارد
حضرت حاضر کردند، ا ن وقتي مادر علقمه را پيش رسول اکرم 

 علقمه مردي پارسا  !: يا رسول اللهاز رفتار علقمه پرسيد، مادر گفت
  .دادبود، ام ا خشنودي همسرش را بر خشنودي من ترجيح مي

  .فرمود: او را معاف کن  حضرتا ن
  .زيرا در دنيا مرا ا زرده است ؛کنمزن گفت: او را معاف نميا ن پير
ا وري کرده و رو به بلال کرده و گفت: هيزم جمع  حضرتا ن

  .به ا تش بکشيم علقمه رابياوريد تا 
او را مورد ا مرزش قرار داد و به  زن از جريان ا گاه شد فوراً وقتي پير

 به ذکر شهادتين چرخيد و وفات کرد.   محض بخشش، زبان علقمه

ا مد و گفت: فرزندم نافرماني مرا  مردي خدمت سيدنا عمر 
  .کندمي

                                                 

 .(3/46) وفيات الا عيان .7



  

و فرمود: از سرانجام اين عمل از الله تعالى  حضرت رو به پسر کرد
 ترسي؟ و چندي از حقوق والدين را برايش برشمرد. نمي

 پسر گفت: اي اميرالمومنين! ا يا فرزند بر پدر حقوقي ندارد؟ 
 ً اين که  حضرت فرمود: چرا، و شروع کرد به بيان ا ن حقوق. اولا

مادر عار زده نشود، براي فرزند، مادري پاک دامن انتخاب کند تا از جهت 
 قرا ن مجيد را به او بياموزد. نام نيکو بر او بگذارد و ثالثاً  ثانياً 

پسر در جواب  ،از سخن باز ايستاد وقتي که حضرت فاروق 
به خدا قسم براي من در برگزيدن مادر کوتاهي  !گفت: اي اميرالمومنين

است؛ اسم  «سنديه»کرده که او را به چهارصد درهم خريده و از کنيزکان 
يک ا يه هم از  حتى)سرگين غلطان( انتخاب نموده است و « جعل»مرا 

 کلام الله مجيد به من نياموخته است.
گويي فرزندم مرا نافرماني حضرت رو به پدر کرده و فرمود: مي

 حال ا ن که قبل از او تو مقصر هستي، از جلوي چشمم دور شو. ،کندمي

ابوحافظ مقدسي، زماني که از  اند که: فقيه نصر بنها ورد
هاي عراق( جهت فراگيري )از سرزمين «ميا فارقين»المقدس راهي بيت

مود: ا يا علوم ديني خدمت فقيه کازروني شد، علامه رو به ايشان کرده و فر
 مادرت در قيد حيات است؟

 .فرمود: ا ري
 اي؟مدهاستاد گفت: ا يا رضايت مادرت را جلب کرده و ا 

 .فرمود: خير
استاد در جواب فرمود: به خدا قسم يک کلمه به تو تعليم نخواهم 

 ارضايتي مادرت بيرون نکرده باشي.داد تا زماني که خود را از ن



  

فرمايد: از محضر استاد برخاستم و تا زماني که مادرم فقيه نصر مي
يل علم در قيد حيات بود به خدمت وي کمر بستم، و بعد از ا ن راه تحص

 را در پيش گرفتم.

از محمد بن سيرين روايت شده: در زمان خلافت حضرت عثمان 
 قيمت يک عدد درخت خرما هزار درهم بود، حضرت اسامه  

درختي خريد و مغز ا ن را براي مادرش بيرون ا ورد؛ مردم به او طعنه زدند 
ن داشت تا درخت خرما را به هزار درهم بخري و که چه چيزي تو را بر ا 
 مغزش را بيرون ا وري؟

ايشان چه زيبا جواب داد: مادرم از من مغز درخت خرما خواسته 
بود، و هر چه مادرم از من طلب کند و در توان من باشد از وي دريغ 

 کنم.نمي

را بعد از اين که زنش از  اند که: يکي از فرزندان، پدر پيرشا ورده
جا رسيدند، پدر او به تنگ ا مده بود به خانه سالمندان برد. وقتي به ا ن

خاطر رو به پدر کرده و شروع کرد به گريه، پسر با کمال پررويي و ا سوده
هر هفته يک بار ا ن شاء الله به ديدارت  ؛گريه نکن !گفت: پدر جان

 ا يم.مي
نيست، بلکه جريان از اين قرار  پدر گفت: گريه من از اين بابت

است، زماني که من با مادرت ازدواج کردم، گويي عرصه بر مادرت تنگ 
 يشد، من هم ناچار پدرم را به اين مکان منتقل کردم و امروز هم خانه

 من گشت.

لى، به فرمايد: حکايت شده که الله سبحانه و تعامي امام يافعي 
چيز عجيبي  ،ي دريا برووحي نمود که به کرانه حضرت سليمان 



  

ها راهي و انسان هاهم با جمعي از جن سليمان  خواهي ديد! حضرت
هر چه چپ و راست نگاه  ،دريا رسيدند جاا نساحل دريا شد، چون به 

 کردند چيز عجيبي نظرشان را به خود جلب نکرد.
نمود، تا به عمق دريا فرو رفته و از  به عفريت )جني قوي هيکل( امر

خبر کند، عفريت بدون درنگ در دريا فرو رفت و باها را جا ا نعجائب ا ن
طولاني را طي کردم و  يبعد از گذشت مدتي برگشت و گفت: من مسير

مشاهده  ،ليکن به قعر دريا نرسيدم، و چيزي که عجيب به نظر برسد
 نکردم.

صدا زد و به دريا فرستاد،  عفريت ديگري را  حضرت سليمان
بدون نتيجه  ،اين هم با وجود اين که مسيري دو برابر اولي را پيموده بود

وزير خود ا صف بن برخيا )کسي است   حضرتبازگشت. بار سوم ا ن
 چڑ  ک   ک  ک       ک  گ  چ : شده گونه بيانکه ذکر او در قرا ن به اين 

رستاد. ناگاه بعد از مدتي با گنبدي ( را جهت خبرگيري به دريا ف[3١]النمل: 
پديدار شد؛ که يکي از درها ُدر ، ديگري از  ،سفيد که چهار درب داشت

جوهر و يکي از زبرجد و چهارمي از ياقوت قرمز بودند، با وجودي که 
ل گذاشته شده  تمام درها باز و در قعر دريا و سه برابر مسير عفريت او 

ن نچکيده بود. ا ن را در جلوي حضرت اي از ا ب هم در ا قطره حتىبود، 
 گذاشت.   سليمان

جواني بسيار  - سبحان الله! -وقتي به داخل ا ن نگريستند، ديدند 
زيبا در کمال جواني در وسط ا ن ايستاده، لباسي تميز بر تن دارد و به نماز 

ا ن گنبد داخل شد، و بر جوان سلام عرض کرد  مشغول است؛ حضرت در
سبب شدند تا تو به اين مقام نائل گشتي و در قعر گفت: چه اعمالي  و

 دريا به عبادت مشغول هستي؟ 
جوان لب به سخن گشود و گفت: اي پيامبر خدا! حقيقت از اين 
قرار است: مادر من فلج و پدرم کور بود، لذا من به مدت هفتاد سال به 

اين  ها را تنها رها نکردم، تااي هم ا نلحظه حتىها پرداختم و خدمت ا ن



  

بار الها!  :که مرغ اجل بر بالين مادرم نشست، قبل از وفات دعا کرد
زندگي فرزندم را در طاعت و بندگي ذات اقدست طولاني بگردان؛ و 

بار خدايا! از فرزندم در جايي  :پدرم هم قبل از وفات چنين دعا کرد
خدمت طاعت و بندگي بگير که شيطان نتواند بر او تسلط و نفوذ داشته 

د و او را از شياطين در حصار و حفاظت خود قرار ده. بعد از تکفين باش
ها راهي اين ساحل شدم، ناگاه نگاهم به اين قبه افتاد، وقتي و تدفين ا ن

بد نيست از نزديک نگاهي به  :به خود گفتم ،سن و جمال ا ن را ديدمحُ 
د اي ا مد و اين گنبفرشته ،داخل ا ن بيندازم. به محض اين که داخل شدم

 را به همراه من برداشته و در قعر اين دريا گذاشت. 
در چه عصر و زماني به اين ساحل  سؤال كرد: حضرت سليمان 

 ا مدي؟ 
  .گفت: زمان حضرت ابراهيم خليل الله 

ه از ا ن زمان قتي تاريخ را بررسي کردند به اين نتيجه رسيدند کو
ن شخص جوان صد سال سپري شده است و هنوز ايتاکنون هزار و چهار

 خورد.مانده بود و علامتي از ا ثار پيري در وي به چشم نمي
همه روزه مرغي سبز رنگ  :جواب داد .اش پرسيدندي تغذيهاز نحوه

ا ورد، من از ا ن مي ،که چيزي زرد رنگ مثل سر انسان در منقار دارد
خورده که با خوردن ا ن، گرسنگي، تشنگي، گرمي، سردي، خواب، سستي 

هاي ي تمام نعمتشود و گويا طعم و مزه... از من دور ميو وحشت و
 دنيوي در ا ن موجود است. 

يا تو را به  ،حضرت پرسيد: ا يا دوست داري همين جا با ما بماني
 جاي اولت انتقال دهيم؟ 

  .گفت: لطف کرده مرا به جاي نخستم برگردانيد
نمود. حضرت رو به ا صف کرد و او را به برگرداندن جاي اولش امر 

فرمود: خوب گوش کنيد که چطور  خطاب به لشکريان خود کرده وو بعد 



  

کند، لذا خود را از دعاي بد خداوند متعال دعاي والدين را اجابت مي
  7شان بيمه کنيد، تا خداوند بر شما رحم کند.ها با اطاعتا ن

اداي  نشين، مادرش را بر دوش گرفته و براياند: شخصي باديها ورده
خدا بود، و در ضمن اين اشعار را با خود  يي حج، راهي خانهفريضه

 کرد:زمزمه مي
 اندددي لمدددا مطيددده     عدددر
 مددا حم ددت و  ريددعتني اک ددر

 

 إ  الرکددددار نالددددر     نالددددر 
 اهلل ربدددي  والجدددالل ا کبدددر

 

استفتا کرد و گفت: ا يا  از ابن عباس  ،بعد از انجام مناسک حج
 ام؟ جا ا وردهرا به  با اين عمل حق مادرم
اي از درد فرمود: خير، به خدا قسم تاکنون ذره ايشان در جواب

 اي.ادا نکرده را ،زايمان که بدان دچار بوده

اند: روزي از در تذکره ابواسحاق شيرازي فقيه بزرگ شافعي ا ورده
و نرفت، شب او را به خواب نزديک قبر پدرش گذشت، ولي به زيارت ا

گرداني ديد که پدرش از وي چهره برتافت، به پدر گفت: چرا از من روي
 کني؟ مي

پدرش در پاسخ گفت: مگر خبر نداري، کسي که از کنار قبر والدين 
ها را زيارت نکند، گويا نافرماني ا ن دو را کرده است، من خود بگذرد و ا ن

شوم و اگر نيايي حال ميمن بيايي خوش بينم، هر گاه به زيارتتو را مي
 گردم.خاطر ميغمگين و ا زرده
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يکي از تابعين بلند   اند: حضرت اويس قرنيسيره نگاران نوشته
زيست، تنها چيزي که او را از مي در زمان رسول خدا  ،پايه بود

 ؛احسان به مادرش بود ،باز داشت  حضرتا راي ا نرؤيت جمال جهان
در مدينه  حضرت زيرا در يمن به خدمت مادرش مصروف بود و ا ن

ترين شخص به مادرش را به وي منوره، از اين رو لقب احسان کننده
 دادند.

 فرمودند: کند که رسول اکرم روايت مي حضرت عمر 
ثم من  ،داد اهل اليمن من مرادياتي عليکم ا ويس بن عامر مع ا م»
ا لا موضع درهم، له والدة بها بار ، لو اقسم علي ، کان به برص فبرا  منه قرن

 .«، فا ن استطعت ا ن يستغفرلک فافعل الله لا بره
 7.رجل يقال له اويس و له والدة ...و في روايه: من خير التابعين 

 

مشغول طواف بود، در همين اثنا   اند که: امام حسن بصريا ورده
ردي افتاد که زنبيلي بر دوش داشت و مشغول طواف بود. چشمش به م

زنبيل را بر زمين بگذار و  !حضرت رو به ايشان کرده و فرمود: اي مرد
 حرمت بيت الله را نگه دار! 
مادرم در اين زنبيل است، مدت هفت سال  !مرد گفت: اي شيخ

ج ي شام او را به دوش گرفته و به حاست که هر ساله از دورترين نقطه
ا ورم، و تمام مناسک حج از قبيل طواف، سعي، و غيره را به پايان مي
 ام؟ رسانم و او هم چنان بر دوشم است، ا يا حقوقش را ادا نمودهمي
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اگر هفتاد سال او  ،فرمود: هفت سال به جاي خودپاسخ حضرت در 
حق زير و رو  حتى ،ي شام حمل کني، و به حج ا وريرا از دورترين نقطه

 7اي.د کوب کردن( در شکم مادر را ادا نکردهشدن )لگ
 

اند: مردي به پسرش امر نمود، تا دست پدربزرگش را حکايت کرده
ي سالمندان و معلولين جهت نگهداري تحويل دهد، در گرفته و به خانه

 د.وقت حرکت به او يک سجاده قديمي و فرسوده داد تا او را بر ا ن بنشان
وقتي به ا ن محل رسيدند، پسر سجاده را به دو نصف تقسيم نمود، 
قسمتي از ا ن را به پدربزرگ سپرد و قسمت ديگر ا ن را برداشته و به خانه 
ا ورد؛ به محض اين که چشم پدرش بر ا ن افتاد، پسر را سخت توبيخ کرد 

 و گفت: اين سجاده چه ارزشي داشت که ا ن را به جدت ندادي.
ب گفت: به والله من بخيل نيستم، و ليکن به خود پسرک در جوا

گفتم: اين نصف ديگر را براي شما نگه دارم، زماني که پير و کهن سال 
 گردي. مي

اين جا بود که پدر به خود ا مد و به عاقبت و سرانجام نافرماني 
والدين پي برد و از اين عمل خود توبه کرد، و از اعمال و کردار پيشين 

ساري نموده، پدرش را فراخواند و تا ا خر عمر امت و شرمخود اظهار ند
 در کنار او ماند و در اکرام و اعزاز نسبت به او کوتاهي نکرد.

 

اند: علامه جارالله زمخشري از ناحيه پا مصدوم بود. روايت کرده
 سببش را از او جويا شدند؟ 

: دوران کودکي، گنجشکي به چنگ ا وردم، به پايش نخي بسته فرمود
و ا ن را رها کردم. روزي از دستم فرار کرد و در سوراخي داخل شد، من 
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هم براي بيرون ا وردنش نخ را محکم کشيدم، تا اين که پايش از بيخ کنده 
کرد من خيلي شد، وقتي مادرم اين صحنه را مشاهده کرد از اين عمل

طور همان ،گفت: خداوند پايت را قطع کند خاطر گشته ودهدردمند و ا زر
 که پايش را قطع کردي.

فرمايد: زماني که براي طلب علم راهي بخارا بودم از سواري مي
 افتاده و پايم شکست.
اند که: بر اثر سرماي شديد در راه پايش را از دست داد، بعضي گفته

 رفت.راه مي ،ته بودندو در تمام عمر با پايي که از چوب برايش ساخ

ي پيرمردي ضعيف و رنجور تصميم گرفت با پسر و عروس و نوه
لرزيد، چشمانش اش در يک منزل زندگي کند. دستان پيرمرد ميچهارساله

هايش لرزان بود. اعضاي خانواده هر شب براي خوردن تار شده بود و گام
دستان لرزان پدربزرگ و چشمانش شدند، اما شام دور هم جمع مي

ها از توي ساخت. نخود فرنگيخوردن غذا را تقريبا برايش مشکل مي
ريختند. يا وقتي ليوان را خوردند و روي زمين ميقاشقش قل مي

 ريخت. شير از داخل ا ن به روي روميزي مي غالباً  ،گرفتمي
 پاش کلافه شده بودند. پسر پسر و عروسش از ا ن همه ريخت و

ي کافي غذا خوردن پر سر و بايد فکري براي پدر کرد. به اندازهگفت: 
 . امصدا و ريختن غذا بر روي زمين را تحمل کرده
اي از اتاق ميز کوچکي قرار پس زن و شوهر براي پيرمرد، در گوشه

خورد، در حالي که ساير جا پيرمرد به تنهايي غذايش را ميدادند. در ا ن
جا که بردند و از ا نيز از خوردن غذايشان لذت مياعضاي خانواده سر م

اي چوبي به او غذا حالا در کاسه ،پيرمرد يکي دو ظرف را شکسته بود
 دادند.مي

 ،شدندافتاد و ا ن وقت متوجه ميها چشمشان به پيرمرد ميگه گاه ا ن
چشمانش پر از اشک است.  ،خوردچنان که در تنهايي غذايش را ميهم



  

تذکرهاي تند و  ،ا وردندي که اين پسر و عروس به زبان مياما تنها چيز
دادند. اما اي بود که موقع افتادن چنگال يا ريختن غذا به او ميگزنده

در سکوت شاهد تمام ا ن رفتارها بود. يک شب قبل  ا نانکودک چهارساله 
هاي چوبي ديد که روي از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازي با تکه

 سازي؟ داري چه مي !بودند. با مهرباني از او پرسيد: پسرمزمين ريخته 
پسرک هم با ملايمت جواب داد: يک کاسه چوبي کوچک، تا وقتي 
بزرگ شدم با اون به تو و مامان غذا بدهم. و بعد لبخندي زد و به کارش 

 ادامه داد.
شان بند چنان پدر و مادرش را تکان داد که زباناين سخن کودک ا ن

س اشک از چشمانشان جاري شد. ا ن شب مرد جوان دست پدر ا مد و سپ
 را گرفت و با مهرباني او را به سمت ميز شام برد. 

اين طور نيست كه مادرم هميشه حقيقت را به من بگويد؛ مادرم 
 هشت بار با من دروغ گفت.

 شود:داستان از مادرم شروع مي
 ،اي كه با فقر شديد رو به رو بودوادهمن يگانه فرزند بودم از خان
 نداشتيم. ،پس غذايي كه ما را كفايت كند

كرديم تا بخريم و رفع گرسنگي كنيم؛ و وقتي كه كمي برنج پيدا مي
از بشقاب خود را داد و ا ن گاه كه برنج مادرم سهم خودش را به من مي

 سنهمن گر ،ها را بگيراين !گفت: پسرمريخت؛ ميبه بشقاب من مي
 نيستم.

 اين دروغ اول مادرم بود.
براي  مادر بعد از اتمام كارهاي منزل، ،و چون كمي بزرگ شدم

 رفت.شكار ماهي به نهر كوچكي که جنب منزل ما بود مي



  

من بخورم و رشد  ا رزويش اين بود كه يك ماهي برايم شكار كند تا
نمايد. زود به ـ دو ماهي شكار  اي توانست ـ به فضل اللهكنم. يك مرتبه

 ،خانه شتافت و غذا را ا مده ساخت و هر دو ماهي را جلو من گذاشت
چه از گوشت خوردم و مادرم ا نپس شروع كردم كم كم ماهي اول را مي

خورد، ا ن گاه قلبم به لرزه در ا مد و ماهي هاي مانده بود ميبر روي سيخ
م گذاشت و پس فورا ا ن را جلوي ،ديگر را در جلويش گذاشتم تا بخورد

 گفت:
 داني من ماهي را دوست ندارم.مگر نمي ،اين را هم بخور !اي پسرم

 و اين دروغ دوم مادرم بود.
رفتم، و ما مال به ناچار بايد به مدرسه مي ،و هنگامي كه بزرگ شدم

 اي كه بتوانيم نيازهاي مدرسه را بخريم، نداشتيم.به اندازه
 فروشي،تمندان بازارچه لباسمادرم به بازار رفت و با يكي از ثرو
كند به اين صورت که به  اقدامقرارداد بست كه براي بازاريابي وسايلش 

 ها پيش كند.ها را به خانمدرب منازل دور بزند و لباس
و در شبي سرد و باراني مادرم در كارش تا خير كرد و من در منزل 

ا جستجو هاي مجاور او رمنتظر او بودم پس من خارج شدم در خيابان
 كردم.مي

 كوبد.ها را ميها را به دوش گرفته و درب خانهديدم پارچه
بيا برويم به منزل، دير شده، سردي خيلي  پس صدايش زدم: مادرم!

 تواني كارت را فردا ادامه بدهي!؟شديد است و تو مي
 پس مادرم لبخندي زد و گفت:

 سردي با من چكار داره! !پسرم
 بود.و اين دروغ سوم مادرم 

مادرم اصرار كرد  ،و در روزي كه ا خرين امتحان من درا ن سال بود
 كه با من تا مدرسه بيايد.



  

من وارد مدرسه شدم و او بيرون در زير گرماي خورشيد منتظر من 
 بود و هنگامي كه زنگ خورد و امتحان به پايان رسيد.

خارج شدم او مرا با قدرت و با كمال دل گرمي به ا غوش كشيد و 
 بشارت پيروزي به توفيق الله متعال دادند. مرا

شربت كه در دست داشت به من داد، پس من از شدت و ليواني ا ب
 كه سير شدم.تشنگي نوشيدم تا اين
 تر و بهتر بود.كه ا غوش مادرم سردعلي رغم اين

 ،چكيداش نگاه كردم، ديدم عرق از پيشاني او ميناگهان به چهره
دادم و گفتم: مادرم بنوش، او ليوان را برگرداند و  پس فورا ليوان را به او

 شما بنوشيد من تشنه نيستم! !پسرم گفت:
 و اين چهارمين دروغ مادرم بود

كرد و مسئوليت و بعد از وفات پدرم، مادرم مثل يك بيوه زندگي مي
خانه تنها به دوش او قرار گرفت و برا ورده كردن تمام نيازهاي خانه بر او 

زديم و مي تر شد و با گرسنگي دست و پازندگي ما پيچيده لازم شد، پس
ي كرد و به اندازهعمويم مردي نيكو بود و در همسايگي ما سكونت مي

داد و چون همسايگان ديدند كه حال ما از قبل، بد و بخور و نمير به ما مي
 شود به مادرم پيشنهاد کردند تا ازدواج نمايد و از اين طريق نفقهبدتر مي

ما را به عهده بگيرد و سن مادرم كم بود، ولي مادرم بر سينه خواستگارها 
 دست رد زد و گفت:

 .من نياز به شوهر ندارم
 و اين دروغ پنجم مادرم بود.

و زماني كه تحصيلاتم به پايان رسيد و از دانشگاه فارغ شدم و برايم 
احت شغل مناسبي پيدا شد و به اين نتيجه رسيدم كه حالا وقت استر

مادرم است و مسئوليت انفاق منزل را به من بسپارد و در ا ن زمان ا ن چنان 
تندرست هم نبود كه منازل مردم را دور زند. حصيري در بازار پهن 

 فروخت.كرد و هر صبح، سبزيجات ميمي



  

من قسمتي از حقوقم را به او اختصاص  ،چون از كارش باز نيامد
 كرد و گفت:پس او از گرفتن ا ن خودداري  ،دادم

 !من مال به اندازه كافي دارم
 و اين دروغ ششم مادرم بود.

تا مدرك ليسانس را بگيرم و  ،و من در ضمن كار درسم را ادامه دادم
موفق هم شدم و حقوق من بالا رفت و كارخانه ا لماني كه در ا ن كار 

پس به سعادت بزرگي  ،كردم به من يك نمايندگي در ا لمان دادندمي
 ديدم.مي بختي رامن خواب زندگاني تازه وخوشرسيدم و 

براي مادرم  ،و بعد از اين كه مسافرت كردم و وقت را مناسب ديدم
ولي او نخواست كه مرا  ،زنگ زدم و دعوتش كردم تا با من اقامت گزيند

 در مضيقه قرار دهد و گفت:
 من عادت به زندگي ثروتمندانه نيستم.

 و اين دروغ هفتم مادرم بود.
درم، بزرگ شد و به سن كهنسالي رسيد و به مرض سرطان مبتلا ما
 و لازم بود كه يكي در كنارش باشد و از او پرستاري كند. شد

چه كار كنم؟! در ميان من و مادرم چندين كشور فاصله بود همه چيز 
تازه عمل شده بود او را بر  ،را رها كردم و براي زيارتش به منزلمان رفتم

ولي انگار قلب من  ،وقتي مرا ديد لبخندي زد م،بستر بيماري ديد
 ،ديده بودما ن مادري كه من  ،زيرا خيلي لاغر و ضعيف بود ؛گرفتا تش
 دادولي مادرم مرا دلداري مي ،ها از چشمانم سرازير شداشك ؛نبود
 گفت:مي

 كنم.من درد احساس نمي ،گريه نكن !اي پسرم
 و اين دروغ هشتم مادرم بود.

چشمانش را بست و هرگز بازشان  ،چه به من گفتنو بعد از ا 
 نكرد.



  

 به هر كسي كه سعادت وجود حيات مادر را دارد:
 اين نعمت را محافظت كن قبل از ا ن كه از دستش بدهي.

 و به هر كسي كه مادر محبوبش را از دست داده:
به ياد بياور كه چقدر به خاطرت خسته شد پس از دعاي خير 

 صطفي عقاد()از م فراموشش نكن.

 و فداکار زيبه مادران عز ميتقد
رهسپارم  يريپ يسوه مادر هنوز کوچکم. ب شيپ يام ولشده بزرگ
خونش را  و رياست که اشک، ش يهنوز کودکم. او تنها کس ياما نزد و

کردند جز  ميمردم فراموشم کردند، مگر مادر. همه رها ينمود. همه ميفدا
 کرد مگر مادر. رييغت ميبرا ايدن يمادر. همه
که به  يهنگام يشو دادورا با اشک شست تيهاچقدر گونه !مادر
 يوقت يکرديحرام م شي! و چه اندازه خواب را بر خورفتميسفر م

 !شدميم ماريب يوقت يسپرديم ينبودم. چه سان خواب را به فراموش
به من  ،ياستادهيدم در ا گردم،يکه از سفر بر م يهنگام !مادر

که از  يو زمان شوديم يچشمانت جار از يحالو اشک خوش ستهيگرن
 .يکنيم ياندوهناک با من خداحافظ يبا قلب روم،يم رونيخانه ب

و با تحمل  يدردناک و پردردسر مرا حمل نمود يدر روزها !مادر
ا غوش  مرا در تيهاها ونوازشو با بوسه يا ورد ايها و دردها مرا به دنرنج
 .يگرفت

 ميهاخواب به سراغ پلک کهنيتا ا يرويهرگز به خواب نم !مادر
. ينيمن نب را در يشادمان کهنيتا ا يکنينم يگاه احساس راحت چيه ؛ديا 

شدم  نيو اگر غمگ يرا بدان لشيدل کهنيبدون ا ،يخنديم دم،ياگر خند
. قبل از ارتکاب اشتباه، عذرم يابيسبب را در کهنيبدون ا ،يشويم انيگر



  

از  يخواهو قبل از عذر دهيمرا بخش يمانياظهار پش از شيو پ يريپذيمرا 
 .يگذريمن در م
گر چه مرا  ،يکنيم قيکند او را تصد فيهر کس از من تعر !مادر

او  ،کند ييکه مرا بدگو يکس و ماه شب چهارده بنامد. و قيخلا يشوايپ
اده و شهادت د يچه اهل عدالت به سود و گر ،يپنداريگو مرا دروغ
من  يکه به کارها يهست يتو تنها کس شهياو را پاک بدانند. هم نيمعتمد

 .يکه غم مرا در دل دار يمشغول بوده و فقط تو هست
تو هستم.  يتازه ديو ام بايز يقصه ت،يمشغول نيترمن بزرگ !مادر
در حق من پوزش  شيخو يحال از کوتاه نيکرده و با ا يکيبه من ن

از  ادهيو باز هم ز يشويشوق تمام در من ذوب م . با شور ويخواهيم
 .يخواهيم نيا

را شستشو  تيهاقدم يوفادار يهابا اشک توانستميکاش م !مادر
 را بردارم. تيهاکفش يدهم و در جشن زندگ

که شکمت را  يدر حال م،يرا پاسخ گو تيهايکيچگونه ن !مادر
 ميا غوشت را برا و يبه من نوشاند رتيمن قرار داده، از ش گاهيجا

که تو در راه  يرا جبران کنم، زمان تيهاي. چگونه خوبيقرار داد يپوشش
 يرا برا شينموده، و بدن خو ديسرت را سف يبخت شدن من موهاخوش
 دهيمن خم شيا سا يو کمرت برا ،يساخت فيمن فرسوده و ضع يراحت
 .ديگرد

 يبرابودنت  نيبه علت غمگ يتو که گاه نيراست يهااشک چگونه
 ريسراز تيهامن از گونه خاطره ب اتيحالخوش ياز رو يمن و گاه

 .يزيريمن اشک م يکه تو در غم و خوش م؟ينما يرا تلاف ،ديگرديم
است که در ا ن  يکتاب يانگار صفحه نگرم،يبه صورتت م يوقت !مادر

به  يتلاش و تحمل سخت تيخاطر من، و رواه ب دنيداستان درد ورنج کش
 نوشته شده است.سبب من 



  

که  يزمان کند،يم يسارشرم و يتمام وجودم احساس شرمندگ !مادر
. نميبيم ياوج جوان و خود را در يريپ يبيسراش را در و تو ستهيبه تو نگر

 .کنميحرکت م عيراه رفته و من سر نيزم يرو تو با مشقت بر
 يدوستان به من پشت کردند، تو تنها کس يکه همه يزمان !مادر

 ارانيکرده، و  انتيکه وفاداران به من خ ي. و زمانيکه وفادار ماند يودب
گرم،  يهاکه با قلب مهربان، اشک يدادند، تنها تو بود بيمرا فر يميصم

. مرا ينموديم يبا من همراه شيخو ماننديب يدردنواز و همسخنان دل
 ،يداديم يداردل ،يکردينوازش م ،يديبوسيم ،يگرفتيم ا غوشدر 
 .يکرديدعا م ميبرا و يکرديم يدردهم

ساخته و جسم  فيرا ضع ها وجود توکه گذشت سال نميبيم !مادر
چه اندازه، درا غوش گرفتن، بوسه،  ا ورميم اديتو را ناتوان نموده. به 

کامل و با کمال محبت و  اريو اخت تيرا با رضا يدرداشک، نوازش و هم
 .ينموديتظار تشکر، نثارم مبخشش، بدون درخواست پاداش و ان

و من  يکنيم يخداحافظ يبا زندگ يکه دار يدر حال نگرميتو م به
ه عمر ب ليبرده و من تازه در اوا انيعمر را به پا روم،يم يبه سراغ زندگ

و  يختيمن ر يجوان يکه به پا تي. ناتوانم از برگرداندن جوانبرميسر م
 .يشدن من تباه ساخت رومندين يو توانت که به پا رويبازگرداندن ن
قوام گرفت و گوشتم از گوشت بدنت  رتيبدنم با ش ياعضا يتمام

سرم با  يشو داده شد، موهاوشست تيهابا اشک ميهابافته شد. گونه
 کرد. دايتحقق پ تيبه برکت دعاها تميشده و موفق دهييرو تيهابوسه
در مقابل تو مانند  نيبرگرفته، بنابرا که مرا در نميبيرا م تيهايکين
و  ها،ينوا ور ها،يبرتر ها،تي. موفقنمينشيم زيناچ يگزارخدمت

 هانيا يچرا که همه سپارم؛يم يخود را نزد تو به فراموش ياستعدادها
 حق من است. تو در يهااز بخشش يفقط قسمت
دوستان احساس منزلت کرده  انيم و در يمردم احساس بزرگ نيب در
تو همان  شگاهياما در پ کنم؛يحساس باارزش بودن ما گرانيو نزد د



  

تمام وجودم  يبودن کرده، شرمندگ چيکودک خردسال هستم؛ احساس ه
ها را باطل کرده و رو لقب نياز ا شوم؛يبر گرفته و دچار دلهره م را در

 دهايو تمج فيانداخته و تعر يا. مال را به گوشهبرميم اديشهرت را از 
چرا که تو مادر، و من فرزند، تو سرور و  سپارم؛يم يرا به باد فراموش

ا موز، تو درخت و تو مدرسه و من دانش ز،يناچ يگزاربزرگ و من خدمت
. پس به يمن هست يدر زندگ زيتو همه چ کهنيا ن هستم؛ و ا يوهيمن م

 يتوست روز يبوسه زنم. و از ارزش و بزرگ تيپاها بر تامن اجازه بده 
تو را  يکه خاک پا يمن اجازه ده يهاداده و به لب به خرج يکه فروتن
 .نديپاک نما

سراء:  چۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ    چ و ياغفر لوالد ربِّ   .[23]الا 
ده،  در مرا مورد مغفرت و رحمت خود قرار)پروردگارا! پدر و ما

 7مرا پروراندند(. يگونه که در کودکهمان

شنيدم كه فرمود:   گويد: از رسول اللهمي عبد الله بن عمر 
وته تراه افتادند و شب را در غاري، بيه هاي گذشته، بسه نفر از امت»

غار را  يهكوه، سرازير شد و دهان يهنمودند. ناگهان، سنگ بزرگي از قل
ديگر گفتند: راه نجاتي از اين سنگ، وجود كاملاً مسدود نمود. به يك

)تا  ه اعمال نيك خود، متوسل شده و از خدا بخواهيم.كه بندارد مگر اين
 ما را نجات دهد(. 

يكي از ا نان، دعا كرد و گفت: پروردگارا! پدر و مادرم سالخورده 
ها غذا بودند و من قبل از زن و فرزند و غلام و كنيزان خود، به ا ن

كه خاطر كاري، دير به خانه برگشتم و قبل از اينه دادم. روزي، بمي
ه ها را بها خواب رفته بودند. شير دوشيدم و ا نمت والدينم برسم، ا نخد
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دست گرفتم و تمام شب، در انتظار بيدار شدن ا نان، روي پاهايم ايستادم 
ها بيدار شدند، ا ن ام چيزي ندادم. هنگام صبح، وقتي كه ا نو به اهل خانه
خوشنودي تو  خاطره دادم. پروردگارا! اگر اين عمل را ب شيرها را به ا نان

گاه، ايم، نجات ده. ا نام، ما را از اين مصيبتي كه گرفتار ا ن شدهانجام داده
ز غار، بيرون سنگ، اندكي تكان خورد. اما نه در حدي كه ا نان بتوانند ا

 «. بيايند
سپس، نفر دوم، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! من »

خواستم با او زنا . روزي مياو شده بودم يهدختر عمويي داشتم كه فريفت
ها، نياز پيدا كرد و نزد من كه در يكي از سالولي امتناع ورزيد. تا اين ،كنم

صد و بيست دينار به ا مد. گفتم: اگر خود را در اختيار من قرار دهي، يك
تو خواهم داد. او ناچاراً پذيرفت. وقتي كاملاً براي انجام ا ن عمل، ا ماده 

ن گوهر عفت، براي تو حرام است. من از انجام شدم، گفت: شكستن اي
ا ن عمل، منصرف شدم . و مبلغ مذكور را به او بخشيدم و از او جدا شدم 

 تر بود.مردم، محبوب يهدر حالي كه نزد من از هم
خاطر خوشنودي تو بوده است، ما را از ه پروردگارا! اگر اين كار، ب
ي از جايش تكان خورد. اما گاه، سنگ، اندكاين گرفتاري، نجات بده. ا ن

 «.اي كه ا نان بتوانند از غار، بيرون بيايندنه به اندازه
سپس نفر سوم، دست به دعا برداشت و گفت: پروردگارا! چند »

كارگر را به كاري گماشتم و مزد ا نان را پرداخت نمودم. مگر يك نفر كه 
كه ثروت ا اينبدون دريافت مزد، رفته بود. من مزد او را به كار انداختم ت

پس از مدتي، ا ن كارگر نزد من ا مد و گفت: اي  دست ا مد.ه زيادي ب
چه گاو، گوسفند، شتر و برده خدا! مزد مرا پرداخت كن. گفتم: ا ن يهبند

خدا! مرا مسخره  يهبيني، از ا ِن تو هستند. گفت: اي بندجا ميكه اين
ها را در پيش ا ن، او تمام سرانجامكنم. نكن! گفتم: تو را مسخره نمي

گرفت و با خود برد و چيزي باقي نگذاشت. پروردگارا! اگر اين كار را 



  

گاه، ام، ما را از اين گرفتاري نجات بده. ا نخاطر رضاي تو انجام دادهه ب
 7ها بيرون رفتند.غار، كنار رفت و ا ن يهسنگ، از دهان

ي بانگ بر مادر زدم، دل ا زرده به کنجي نشست و وقتي به جهل جوان
 کني؟ گفت: مگر خردي فراموش کردي که درشتي ميگريان همي

 خويش فرزندخوش گالت زالي بهچه
 گددر از عمددد خرديددت يدداد يمددد 
 نكددرد  دريددن روز بددر مددن  الددا

 

 تن:چو ديدش پ نگ افكدن و پيد  
 كه بيچداره بدود  در يشدوش مدن

 2زنكده تدو شدديرمرد  و مدن پيددر
 

 حجر بن عبدالجبار حضرمي روايت نموده که امام ابوحنيفه 
گفتند، مادرم خواست از فرمود: در مسجد ما خطيبي بود که به او زرعه مي

من جز  :وي در مورد چيزي سؤال نمايد. من جوابش را دادم، اما او گفت
ي او را به نزد به پاسخ زرعه راضي نخواهم شد. من به خاطر اطاعت از و

 طلبد. زرعه بردم و به وي گفتم: مادرم در فلان مسا له از شما فتوا مي
او نيز همان طوري که من گفته بودم، پاسخ داد و او به حرف زرعه 

 4قانع شد.
محمد بن الحسن روايت کرده که: يک بار مادر امام ابوحنيفه خوني را 

در مورد ا ن از عمرو بن ذر بر بدنش ديده بود، او به امام دستور داد که 
 سؤال نمايد. 

 امام ابوحنيفه به پيروي از دستور امام از وي سؤال کرد. 
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عمرو به امام گفت: تو ابتدا جواب اين مسا له را به من بگو، بعد من 
 گويم. و تو به نقل از من جواب اين مسا له را بيان کن! برايت مي

 7يد.او اين کار را کرد و مادرش به ا ن راضي گرد

يحيي بن عبدالحميد روايت نموده که: امام ابوحنيفه را هر روز از 
زدند تا مقام قضاوت را بپذيرد، اما ا ن ا وردند و تازيانه ميزندان بيرون مي

ها بر سر امام ورزيد. زماني که تازيانهحضرت از قبول ا ن خودداري مي
ها ا شکار گرديد، گريست؛ بعداً و اثر ا نابوحنيفه فرود ا مد و بر صورت ا

اش سؤال شد؛ او فرمود: هنگامي که مادرم اين از وي در مورد علت گريه
تر از غم و اندوه امر را ديد، گريست و ناراحت شد و بر من چيزي سخت

 2ي مادرم گريستم.مادرم نيست و من به سبب گريه
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 بخش هفتم
 اشعار

 



  

 



  

 حيددا مددادرم شددبنم گ بددر  
 مددادرم وسددعت دريددا  گ شددت
 مدددادرم يهينددده حجددد  و حيدددا
 مددددادرم سددددنگ  ددددبور دل
 مادرم شدمر اميدد اسدت و  ندر
 مددادرم بدداا خدددان ديددده د ددر
 مادرم مو  سدييد کدرده زحددن
 مادرم کوه وقدار اسدت و کمدال

 پدددرم عطددر گدد  يددا  ب اسددت
 پدددرم سدداح  زيبددا  ل اسددت
 تپدددرم   ددوه ايمددان و رياسدد

 حددال کارگساسددتپدددرم در مدده
 پدددرم حدداکم پيمددان و وفاسددت

 مدا مدرا  ماسدت سدر پدرم بر
  اسدتپدرم ن دش  مده خاهره

  وشان عطاسدت  پدرم چسمه

  مده رحمتسدتمادر اگرچه کده
 سددرمه نددو بايددد در چسددم دل

 يکدي کدو خدراربصره بهبود به
 يالدع  اح  وبدمسکين ومال س

  ندددگيبمددر يدده مسددمور بخوا
 بددود لحدداش شبسددان ما تددار
 گددر بکددنم قصدده ز ادبيرشددان
 شدداه کريمددي برسدديد از شددکار

 وير خواسددتدر بدددد ازتسددن ي
 نيسدت کدوزهولدي،ير سدتکهگالت

 شاه دراين بود که لسدکر رسديد
 گالت بدرا  دل مدن  در يکدي
 گنج شد ين خانده ز اقبدال شداه
 ولولدده و يوازه بدده شددمر اوفتدداد

 حق بدين تدو ز قمدر پددررحمت 
 ور نه چده داندد ره سدرمه بصدر
 خاندده درويددش بدده عمددد عمددر

 خانده يده از يده بتدر م ه ين
 شدان بدر حد رخ ق ز بس کديه

 روز هددواش  مسددان در بدده در
 فدايدددد بدددا درد سدددردرد دل ا

 خانده زگدرد سدالرشد سدو  ين
 يمددد از ين خاندده يتيمددي بدده در
 ير يتيمددان بددود از چسددم تددر

 چدو سدتاره  مده گدرد قمدر م
 در حددق ايددن قددوم ببخسدديد زر
 روشددن و يراسددته زيددر و زبددر
 شمر بده ناداره پدي يده دگدر



  

 گالددت يکددي کدد خر ا  مال سددان
 انددال شدما د   م دان ديدهح

 ور بسددود بخددت ور يخددر چنددين
 گ شدتکريمي سدو  برمدا:گالت
 اسدت بدسواشدار درازسدتقصه

 

 کست به يده روز نيايدد بده بدر
 ورنسدود بخدتکن فيکون کدس

 مسدتمرف ده چدو مکي شود او
 رحمدت نادربدهکرد دراين خانده

 سدخن مختصدر دار وديده فدون
 )مو نا(                             

 

 

  ا  ددار بدارياد يمددم کده در دل شد 
 

 

 دست نوازشدم بده سدر و رو کسديده بدود 
 

 تماشدا  رو  او بده برون شددم از خود
 

 

 کي ل   و دال بددين حدد رسديده بدود 
 

 چون محو شدد خيدال پددر از نادر مدرا
 

 

 وداشددکي بدده رو  گوندده زردم چکيددده بدد 
 )سمرار سيمر (                               

 

 

 تددن تندداور ين سددرو سددايه گسددتر کددو 
 

 

 سدر کدو  سدايه اين کوير تنم سوخت، در 
 

 ام از پددابدده ريددگ داا بيابددان فتدداده
 

 

 کدو  تدر  در اين  منم سوزنده، سدبده 
 

 اسدت زارکنم نمدهنار مي کجا کهبه  ر
 

 

 کدو  ير کدورر ،سدوخت تسن ي   درمز 
 

 است من به تر زمن،ندديه فا عه  جوم
 

 

 اين ميانه مرا  ان پناه و سدن ر کدو  در 
 

 اسددددير فتندددده ا ريمنددددان و ديددددوانم
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http://www.wikipg.com/topic/19853/58980/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%20%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%81%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://jomalatziba.blogfa.com/post-3910.aspx


  
 ا  که بسورد به فتنده و شدر کدو فرشته 

 

   بدديمزمانددهدر ايددن زماندده دلواپسددي، 
 

 

 اميددد بخددش دلددم، يدداور د ور کددو  
 

 فراز ق ده عمدرم نسسدته کدرکس مدر 
 

 

 چداره دگدر کدو  و شير هعمه شدن راهبه 
 )حسين ُدرر   بر (                       

 

 

 زد دسدت ا د  پدر ين تيسه که برخدا  تدو
 ا  بددود کدده شددد باعدد  ويرانددي مددنتيسدده

 يوسددالت نددام نمادنددد و بدده گرگددت دادنددد
 ا  يوسد  کنعداني مدنمر ، گر  تدو شدد، 

 مدده گددردون ادر بددود  و در خددا  شددد 
 خدا ، زندددان تدو گسددت، ا  مده زنددداني مددن

 ، دزد قضدددا يگددده بدددوداز ندانسدددتن مدددن
 ، بخنديددد بدده ندداداني مددنچددو تددو را بددرد

 ، داد سددر و سددامانتين کدده در زيددر زمددين
 سددر و سدداماني مددنخددورد شددم بيکدداش مي

 خد  پداکش خوانددم به سر خدا  تدو رفدتم،
 يه از ايددن خدد  کدده نوشددتند بدده پيسدداني مددن

 تددر از شدد  کددرد رفتددي و روز مددرا تيره
   نددوراني مددن، ا  ديدددهبددي تددو در م مددتم

 حسدر   مده مممدان مننددوشم وهتو اشبي
 ، بدده مممدداني مددنقدددمي رنجدده کددن از ممددر

 دارم، نمدددان مددديرو  ز انادددار   دددالحه
 ، پريسدداني مددند بددر ايددن  ددالحهتددا نخوانندد

http://www.wikipg.com/topic/19853/58979/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%81%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1
http://www.wikipg.com/topic/19853/58979/%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B5%D9%81%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1


  

 گريبدان ديدده اسدت، بسيار چومن سدربهد ر
 ، سددر بدده گريبدداني مددنچدده تالدداو  کندددش

 عضو  معيدت حدق گسدتي و دي در نخدور 
 شدددم تنمدددايي و ممجدددور  و حيراندددي مدددن

 گدد  و ريحددان کدددامين چمنددت بنمودنددد
 کدده شکسددتي قالددس، ا  مددرا گ سددتاني مددن

 دانسددتم  تددو ميمددن کدده قدددر گمددر پددا
 ، ا  گمددر کدداني مددنز چدده مال ددود شددد 

 دادم  دل مدديمددن کدده ير تددو ز سرچسددمه
   نعمداني مدنير و رن ت چده شدد، ا   لده

 خوان تدو بدودم، چده فتدادمن يکي مرا شدل
 کدده دگددر گددوش ندددار  بدده نددوا خددواني مددن

 گددنج خددود خوانددديم و رفتددي و ب  اشددتيم
 تددو بددا کيسددت ن مبدداني مددن ا  عجدد ، بعددد 

)پروين اعتصامي(                                   
 

 رحمدت اسدت امومت ينياگر ب هين
 اسددت غمبددرياو شددال ت پ شددال ت

 مددا ريددتددر تعمامومددت پختدده از
 يرسد ياگر فر نگ تو معند  ست
 :«فکان کن»ين م صود حرش  گالت
 سارحام اسدت و بد مياز تکر م ت
 ا يدددامومدددت گدددرم رفتدددار ح از
 مددا  و تددار  ددو چيامومددت پدد از
 ي ددددا    دخ رسددددتاد زاد ين

 که او را با نبدو  نسدبت اسدتزان 
 گددر اسددتاقددوام را  ددور  ر يسدد

 مدددا رياو ت دددد  مايدر خددد  سددد
 ي ا دارد بسددحددرش امددت نکتدده

 اممددا  يمددد  نددان  پددا ريددز
 خام اسدت و بدس يورنه کار زندگ

 ا يدداز امومددت کسدد  اسددرار ح
 مدا  موج و گدردار و حبدار  دو

 يبددد گ دد  سددطبر  پسددت بددا 



  

 ا پدددرورش نددداداده يتراشددد ندددا
 ز ي م امومددت کددرده خدددون دل

 ز يشوشددش بدسددت رديددار گ م ددت
 مددا محکددم از ي م اوسددت ي سددت
  کددرييشددوش ندداز  پ يتمدد وان
 او از تار مغرر روشدن اسدت فکر

 ختيگسدد ضددايم ددت ب  بنددد ا
 شيدددو فتنددده زا يزاد مچسدددشوخ
 او بددار امومددت بددر نتافددت ع ددم

 گ  از بسدتان مدا نارسدته بده نيا
 شدماريچدو انجدم بد انيگو اله  
  نددوز رونيددنبددرده از عدددم ب پددا

 اندددر م مددت مو ددود مددا مضددمر
 ا بدر بدر  گد  ننسسدته يشبنم
  لدده زار ممکنددا  نيدددمددد ا بددر
  دداح  ناددر  اهيرا سددرما قددوم
 تندرسدددت  او فرزندددد ا مدددال
 رمدددد اخدددو  مدددادران حددداف 

 

 ا سدداده يکددم زبددان ي ددا کددم ن
   ددونين   اگددرد چسددمش ح  دده

 پرسدتو حدق وريدمسد مان ش هي
  بح ما عالم فدروز از شدام اوسدت
  خاندده پددرورد ن ددا ش محسددر

 ما رش زن بداهن او ندازن اسدت
 ختير  ا ح  کردهتا زچسمش عسوه

 شيددددنددددا يشددددنا يزاد ايدددداز ح
 اختدر نتافدت يکديبر سر شدامش 

 داشددش از دامددان م ددت شسددته بدده
 ته چسددم اندددر مددالم روزگدداربسدد

  ندوز رونيدو کدم ب  يداز سواد ک
 نامسدددمود مدددا   دددايين تج ددد
 ا از  ددبا ناخسددته يي دداشنچدده
 اممددددا  اضيددددر ابددددانياز خ
 و زر مياز ن د و قماش و سد ستين

 و چست کوش و چادتردماا وسخت
 قدددو  قدددرين و م دددت مدددادران

  (محمد اقبال   ور)               

 مددادر اسددت چسددم وچددراا زندددگي
 مادراسددت تصددوير عسددق وعاشدد ان
 مادراست م صدود  سدت و بدود مدا
 مدددادر اسدددت يموزگدددار معرفدددت

 م دد مددادر اسددت در ممربدداني بي
 و مکدداندرکددونمادراسددت خورشدديد

 حددور خدددامادراسددت زن،مادراسددت

 مدددادر اسدددت سرچسدددمه يزادگدددي 
 مددادر اسددت ن ددش ب نددد  دداودان
 مددادر اسددت بددا ترين مو ددود  مددا
 مددادر اسددت يدده عددالمي از مو بددت

 ادر است ممدر و وفدايش يده بغد م
  ددوره در دور زمددانمددادر اسددت بي

   ندددور خددددامدددادر اسدددت ييينددده



  

 مادراست يده سداح  سدبد نجدا 
 مددادر اسددت ير  خداونددد بمسددت

 دل  يددا  شددمددادر اسددت تکددوا ه
 نددام مددادر بدداد  سدداهس  تددا ابددد 

 

    ير حيددامددادر اسددت سرچسددمه
 ده سدداز سرنوشددتمددادر اسددت ييندد

 ادر اسددت تصددوير احسددا  شدددلمدد
 عدددددددوز خددددددا بدددددر او درود بي

 

 رو قدددر مدادر دان کدده دايددمپسدر 
 خوا دد کده خوا ش، پدر از بيشبرو

 تر دارش،کدده داردز ددان محبددور
 از ايددن پم ددو بدده ين پم ددو نغ تددد

 دار  کنددد ندده مدداه و ندده روزن دده
 به وقدت زادن تدو، مدر  خدود را

 يد کمندددده و يرايددددد او رابسددددو
 سداعت به ساعت را تموز و د  تو

 اگددر يدده عطسدده ييددد از دماشددت
  ددا نمددايياگددر يدده سددرفه بي

 بخدوابي کده شد  راحدتاينبرا 
 دو سددال از گريدده روز و شدد  تددو
 چددو دندددان يور  رنجددور گددرد 
 سيس چون پا گرفتي ، تدا نيدافتي
 تو تا يه مختصدر  داني ب يدر 

 ز گدرد بدا تدامکت  چون رو به
 وگدر يده ربدع سداعت ديدر ييدي

 زحمدت بده دنيدا  يچ کدس نبيند
 اسدت اين زحمت از تمام حا  ش

 کسددد رنددج پسددر، بيچدداره مددادر
 تو را بديش از پددر، بيچداره مدادر

 تر، بيچدداره مددادرز ددان محبددور
 ش  از بديم خطدر، بيچداره مدادر

 مدادر بدر، بيچدارهبدهتوراچون  ان
 ب يددرد در ناددر، بيچدداره مددادر

 تدر کدارگر، بيچداره مدادرکدم چو
 نمايد خسده و تدر بيچداره مدادر
 پرد  وشدش زسدر، بيچداره مدادر
 خورد خدون   در، بيچداره مدادر
 نخوابددد تددا سددحر، بيچدداره مددادر

 وخور،بيچدداره مددادرندانددد خددوار
 کسددد رنددج دگددر، بيچدداره مددادر

 تدر، بيچداره مدادرخورد شدم بيش
 کند  ان مختصدر، بيچداره مدادر

 يچداره مدادربود چسمش بده در ب
 بيچداره مدادر شود از خدود بده در

 تددر بيچدداره مددادرز مددادر بيش
 که دارد يه پسدر، بيچداره مدادر

)ايرج ميرزا(                           



  

 

 مددادر بتافددت  سددر از ر  ي ددوان
 ممددد يوردچداره شدپيسدشبي چدو

 حالددت نبددود  ندده در ممددد نيددرو
 ا  دس رنجدهمكدان يك يتوين

 بداز در قعدر گدور  شدو يبه حال
 دگر ديدده چدون برفدروزد چدراا

 راه كده يببين يپوشيده چسم چه
 ا ديدده بداكده  تو گر شكر كرد

 

 دل دردمنددددش بددده ي ر بتافدددت 
 سست ممر فرامدوش عمدد  كه ا

 نبددود  م ددس راندددن ازخودمجالددت
  اكدده امددروز سددا ر و سددرپنجه

 از خويسدتن دفدع مدور يكه نتدوان
 و كدرم لحدد خدورد پيده دمدداا چد

 وقددت رفددتن ز چدداه يندانددد  مدد
  اوگرندده تددو  ددم چسددم پوشدديده

 (سعد )                               
 

 تدداج از فددرد ف دده برداشددتن
 در بمسدددددت يرزو ره يدددددافتن

 ا و نددداز دددروز در اندددواع نعمت
 از بام  مان چدون يفتدار  بح،
 چدون مداه رويدا يفدرينه، شام 

 چون  با در مددرع سدبد ف ده
 حسددمت و  دداه سدد يمان يددافتن
 تددا ابددد در اوج قدددر  زيسددتن

 تر است:خوش را ما کهبرتوارزاني
 

  اودان ين تداج بدر سدر داشدتن 
 سداشر داشدتنبهشمد  ر نالس

 دربدر داشدتنش  بتي چون مداه
 را مندددور داشدددتنرو  گيتدددي 

 ندداز بددر افددال  و اختددر داشددتن
 بدددال در بدددال کبدددوتر داشدددتن
 شددوکت و فددر سددکندر داشددتن
 م ه  سدتي را مسدخر داشدتن
 ل   يده لحاده مدادر داشدتن

   )فريدون مسير (                   

 انددد بدددر اگددر افالهددن و سدد را  بوده
 

 

 بددددر  بدددوده پرسدددتار خدددرد  ايسدددان 
 

 بدددده گددددا واره مددددادر بسددددي خالددددت
 

 

 حکمدت حکديم شدد ل مدانمکتد سديس بده 
 

http://jomalatziba.blogfa.com/post-1378.aspx
http://jomalatziba.blogfa.com/post-303.aspx
http://jomalatziba.blogfa.com/post-303.aspx
http://jomalatziba.blogfa.com/post-1377.aspx


  

 شال ت نيستوانس نيست، زن کهسرايي ين در
 

 

 د، مددرده اسددت روانمددره دل در ين و ددود کدد 
 

 ا  قضدا ننوشدتبه  يچ مبحد  و ديياچده
 

 

 بدددرا  مدددرد کمدددال و بدددرا  زن ن صدددان 
 

 زن از نخسددت بددوده رکددن خاندده  سددتي
 

 

 بنيددانپددا  بسددت و بيکدده سدداخت خاندده بي 
 پروين اعتصامي()                               

 

 مدددادر ن ددداه خسدددته و تاريکدددت
 با  د زبان بده گدوش دلدم گويدد
  ادردا کددده از شبدددار کددددور 

 سددوزد چددو بددرد خددرمن  ددانم را
 بدود   شداد که پرزخنددهچسمي
 نيست چسمت به مالل   د سايه

 زنددددي و دانددددميرام خنددددده مي
 لبخندددد دردندددا  تدددو ا  مدددادر

 دارم لد بدهسخن کدهاست اينت خ
 اّمددا تددو ا  دريدد  گمددان بددرد 

 دارد به سر که شمع ا شع ه چون
 باد شرمم و را شکستم بت تو چون

 افتمشرمنده من بده پدا  تدو مدي
 مددادر بددال   ددان تددو مددن بددودم

 

 بددا مددن  دارگوندده سددخن دارد 
 رنجي کده خداهر تدو ز مدن دارد

 بينمابددر  بدده رو  مدداه تددو مددي
 بينمتدو مدي سوز  کده در ن داه

 تاريه ودردندا  وشدم يلودسدت
 ن داه، پدر از دود اسدت شع هين

 اسدت کسداکش هوفدانا درسينه
 تر زاشده يتيمدان اسددتسدوزنده

 مادر بدال   دان تدو مدن بدودم
 فرزنددد ممربددان تددو مددن بددودم
 داهم ز  سم و  دان تدو کا يددم
 با ين که چدون خددا  پرسدتيدم

 باريسدت بر دلم زريسده گندهچون
 تدراش ت دخ گنده باريسددتايدن اع
 )دكتر ع ي شريعتي(               

 

  الته است دلم باز در  وا  تدو نيسدتکه گ
 

 

http://jomalatziba.blogfa.com/post-2755.aspx
http://jomalatziba.blogfa.com/post-3827.aspx


  

  گر تمام و دودم ف د  بدرا  تدو نيسدت 
 

 زنددي مددرا   مددادر چرا ميسدده  دددا مي
 

 
  ييدن ق بم  مان  دا  تو نيسدت ر تم 

 

 ا مددده زيباسدددت مدددادرم امددد  اترانددده
 

 
 ا  به قسدن ي       تدو نيسدتترانه 

 

 سددعاد  مددن فرزنددد از کرامددت تسدددت
 

 
  و نيسدتم ر سعاد  فرزندد از دعدا  تد 

 

 بددبخش کددود  خددود تددا خدددا ببخسددايد
 

 
 م ر ريا  خداوند در ريدا  تدو نيسدت 

 

 خددددا داردبددده از بمسدددت م دددر خ  تدددي 
 

 
  م ر بمست خداوند زير پدا  تدو نيسدت 

 

 ام از ا   سدددتي ،تدددويي خددددا  مدددن
 

 
  ر که خالق تو مادرم خدا  تو نيسدتم  

 

 ميددرد  چددون خدددا نمي  تددو چددراانمددرده
 

 
  يست ا  عسق و محبت م ر ب ا  تو نب 

 

 بدده کاينددا  بدده کيددوان تددو يبددرو دار 
 

 
 حدي  عاهاله حرفي به  د وفا  تو نيست 

 )مرتضى كيوان  اشمي(                       
  

 

 نام مادر به به چه دل نواز است ي نگ
 

 

 بانگ فرشت ان است گويي کدالم مدادر 
 

  ا بدود ا رقد  سدتارهدر اوج يسمان
 

 

 شنيدم يه دم پيدام مدادرين گه که مي 
 

  ان ر روز بر د انم  د بوسه ازدل و
 

 

 شدد بمدر سدالم مدادرمي زد چو باز مي 

http://jomalatziba.blogfa.com/cat-249.aspx
http://jomalatziba.blogfa.com/cat-249.aspx
http://loghmani.ir/?p=981


  
 

  ا ا ز يسدماندر خوار ناز ديدم ش 
 

 

 بده بدام مدادرنور از ستاره بارد  ر ش   
 

 در کودکي دعايم ايدن بدود ا  خددايا
 

 

 باشد  مان  ستي شيرين به کدام مدادر 
 

 رر  ددا  از او يه دم مدار ما را يدا
 

 

 ر  کاش تا  مان است باشد دوام مدادا 
 

 رر شيرين بددارکامش در روزگدار يدا
 

 

 ت خددي و نددامراد  باشددد حددرام مددادر 
 

 رزندف به از ان خويش کا د تا ان د د
 

 

 به به که من بندازم عمدد و مدرام مدادر 
 

 چون عطوفتشنمد برممروسر«سيمرا»
 

 

 حور و م ه نمادندد سدر در قيدام مدادر 
 

 
 

 

 گر سدجده کدنم بده پدا  مدادر
 تا  ان به تن است مدن ب دويم

 به گوش مدن  دد تر نبودخوش
 تددو بدده عافيددت نميددران  يددارر

 يدده عمددر کددنم چددو خدددمت او
 ان بدده کددام گددرددگوينددد  مدد

 بددين لطدد  خدددا کدده او نمدداده
 مددرا ناددرم بدده شددود ديدددار
  رگدددد نسدددود ز خددداهرم دور

 بر گدوش ح  ه شالم خوا م چو
 ا  کددداش بيايدددد ين زمددداني

 از ايدن زمدان ب ويدد« سيمرا»
 

  يدددق بدددود از بدددرا  مدددادر 
 از سدددير  بدددا  دددالا  مدددادر
 ين نغمددده  دددان فددددا  مدددادر
  ددرکس کدده کنددد  الددا  مددادر

 ود ادا  مدددادربدددر مدددن نسددد
 بددا دسددت  مددان گسددا  مددادر
 از روز ازل بنددددددا  مددددددادر

 زده در  ددددوا  مددددادر پرپددددر
 ين چمددددره يشددددنا  مددددادر
 باشدددم بددده در سدددرا  مدددادر
 تددا  ددان بددد م بدده  ددا  مددادر
 تددددا روز ابددددد رنددددا  مددددادر

 



  

*** 
 ا   دل از خا  پدا  مدادر اسدت يبرو 

 

 
 مدادر اسدت از دعا  دو عالم در سرب ند  

 

 د دد تو دي  ينکه قرين مي ين بمستي
 

 
  اح  قرين ب التا زيدر پدا  مدادر اسدت 

 

*** 
 مدادر   ر چه گدويم ز قصده

 قدر مادر بددان تدو ا  فرزندد
 يتش ندارد خبرنه هال ي که کد

 

 ام بدده ين يخددرنرسددد قصدده 
 کددن اهاعددت ز مددادر دلبنددد
 ن ددده داردش مدددادر ممدددرور

 )سعد (                             

 بسنو از من نصديحتي كده تدو را
 بدد نخددوا ي كده باشددد   رگددد
 حددّق مددادر ن دداه دار و بتددر 
 كان كه با مدادر و پددر بدد كدرد
 سدددنگ را از دوگانددده فرزندددد 
 اين يكي با پدر به حرمت زيسدت
 ندندددد  ددديچ بدددا پددددر پم دددو
 ور بخسدددمش هيانچددده بدندددد
   دددرم از بدددرا  خددددمت او
 ير كدده ا دد  حيددا  مددا يمددد

 م ميددراا او شددد از پدددرشقسدد
 ا  باشدددگدداه بددر دسددت سدداقي

 كنددد  ددم بسددتر بنددا  الكددرام
 گدداه بددر دسددت شدده بددود پددايش
 نددام در نددام ممتددران پيوسددت

 كار  در دو  مدان شدود بده نادام 
ه بدا اولدو ا رحدام  بد مكدن خا دّ
 ز ايدددددد  والجددددالل وا كددددرام
 نبددود  ددد  ميسدده دشددمن كددام
 ي ددن و يب يندده  ددر دو بدده نددام
 راست چنان كه پيش خوا ه شدالم

 سدددالمنكندددد  ددديچ  دددد ز دور 
 بسددكندش از نميدد   الددت اندددام

 نمدود قيدامچون بده حرمدت  مي
 انددد  م ددده اندددامكدده بددددو زنده

  دددم ز ير ز ل و  دددم ز مددددام
  ددم چددو سددرو ب نددد و مدداه تمددام
 گدداه  ددم  ددحبت بنددين كددرام

 ه لد  بدر لبدي نمدد مدي فدامگا
 تا كه گويندد در م د   دم و  دام



  

 بدداز ي ددن خددام هبعددي كددرد
 كسدد زبدان  در وقدتدر پدر مي

 پدددر از دسددت او  مددي گدده گدداه
 زيدددن سدددب  بچددده بدايدددد ازو
 يتسدددي انددددرو زندددد كددده از ين
 ز  ددر چدده كردسددت بددا پدددر رو

 تددا از ايددن اعتبددار گيددرد ع دد 
 كدددان كددده بدددّر والددددين يمدددد

 كددده او مدددادر و پددددر يزردوان

  

 نددان گرفددت و خددو  ل ددامراه دو
 بددا پدددر  نددگ باشدددش مدددام
 بدده شريبددي فتددد ز  ددا  و م ددام

 يرامير و تيددد و بدديتنددد و بددي
 سددوخته گددردد ار چدده باشددد خددام
 از پدددددر بدددداز بينددددد او ناكددددام
 تددا بداننددد ايددن خددوا  و عددوام
  سددت بددا عدديش خددّرم و پدددرام
 يتدددش دوزخدددش بدددود فر دددام

 (الدين عبدالرزاد مال)               
 

 



  

 

 .تفسير نور -7
 .صحاح سته -2
  .اة المصابيحمشک -4
 .رياض الصالحين -3
 .يوسف علي البديوي، الوالدين ىبناء علا  بناء و حقوق الا  ال ىحقوق الوالدين عل -٢
 .فضايل صدقات -6
 .مجله نداي اسلام -1
 .و الراشدين موسوعة الخطباء -٨
 .راه بهشت -9
 .انيس المومنين -7١
 .گنجينه مبلغين -77
 .حاشيه ابن عابدين -72
 .فتاواي محموديه -74
 .احسن الفتاوي -73
 .منبع العلوم کوه ون فتاواي -7٢
 .فتاوي علماء بلد الحرام -76
 .جامع الفتاوي ـ71
 .ي احکام و مسايل اسلاميگنجينه -7٨
 .اعيسب، د. مصطفي الا خلاقنا الاجتماعية -79
 .، لعبد الرؤوف الحناويبر الوالدين -2١
 .ا يوبلحسن  ،السلوک الاجتماعي -27
 .، لا م عبدالکريمقرة العينين في فضائل بر الوالدين -22
  .لسعاد بنت محمد فرج ،بالوالدين ا حساناً  -24
  .لنظام سکجها ،القرا ن الکريم والسنة الصحيحة بر الوالدين في -23
 .د. عبدالله الطيار ،فيض الرحيم الرحمن -2٢
 .لا حمد عيسي عاشور ،بر الوالدين وحقوق الا باء وللا بناء والا رحام -26
علام ببرالوالدين وصلة الا رحام -21 براهيم الحازيالا   .، لا 
 .ماقل و دل -2٨
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 مسايل ازدواج و طالق به روشي ساده در پرتو فقه اسالمي
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